
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 13 Medi 2021 

Amser: 13.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDCC@senedd.cymru
------ 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd y caiff y cyhoedd 

eu gwahardd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y 

cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv 

 

 

Rhag-gyfarfod anffurfiol (13:00-13:30) 

 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

13.30   

2 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad 

arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 

13:30-13:35 (Tudalennau 1 - 4)  

LJC(6)-05-21 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir 

2.1 SL(6)021 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at 

Gostau Byw (Cymru) 2021 

   

2.2 SL(6)022 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) 2021 

   

2.3 SL(6)025 - Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 

Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2021 

   

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------

http://www.senedd.tv/


 

 

2.4 SL(6)036 - Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys 

Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) (Rhif 2) 2021 

   

2.5 SL(6)038 - Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 

(Diwygio) 2021 

   

3 Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

13:35-13:45   

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

3.1 SL(6)024 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 

(Diwygio) (Rhif 2) 2021  

 (Tudalennau 5 - 14) 

LJC(6)-05-21 – Papur 2 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-05-21 – Papur 3 – Rheoliadau 

LJC(6)-05-21 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol 

 

3.2 SL(6)033 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau 

Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2021  

 (Tudalennau 15 - 22) 

LJC(6)-05-21 – Papur 5 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-05-21 – Papur 6 – Rheoliadau 

LJC(6)-05-21 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol 

 

3.3 SL(6)039 – Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag 

Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 3) 2021  

 (Tudalennau 23 - 41) 

LJC(6)-05-21 – Papur 8 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-05-21 – Papur 9 – Rheoliadau 

LJC(6)-05-21 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol 

 



 

 

3.4 SL(6)023 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol ac 

Atebolrwydd Gweithredwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2021  

 (Tudalennau 42 - 54) 

LJC(6)-05-21 – Papur 11 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-05-21 – Papur 12 – Rheoliadau 

LJC(6)-05-21 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol 

LJC(6)-05-21 – Papur 14 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, 12 Gorffennaf 2021 

3.5 SL(6)028 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a 

Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Rhif 2) 2021  

 (Tudalennau 55 - 79) 

LJC(6)-05-21 – Papur 15 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-05-21 – Papur 16 – Rheoliadau 

LJC(6)-05-21 – Papur 17 – Memorandwm Esboniadol 

LJC(6)-05-21 – Papur 18 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, 16 Gorffennaf 2021 

 

3.6 SL(6)029 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2021  

 (Tudalennau 80 - 90) 

LJC(6)-05-21 – Papur 19 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-05-21 – Papur 20 – Rheoliadau 

LJC(6)-05-21 – Papur 21 – Memorandwm Esboniadol 

LJC(6)-05-21 – Papur 22 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, 19 Gorffennaf 2021 

 

3.7 SL(6)032 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol ac 

Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 3) 2021  

 (Tudalennau 91 - 109) 

LJC(6)-05-21 – Papur 23 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-05-21 – Papur 24 – Rheoliadau 



 

 

LJC(6)-05-21 – Papur 25 – Memorandwm Esboniadol 

LJC(6)-05-21 – Papur 26 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, 30 Gorffennaf 2021 

 

3.8 SL(6)035 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol ac 

Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 4) 2021  

 (Tudalennau 110 - 123) 

LJC(6)-05-21 – Papur 27 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-05-21 – Papur 28 – Rheoliadau 

LJC(6)-05-21 – Papur 29 – Memorandwm Esboniadol 

LJC(6)-05-21 – Papur 30 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, 6 Awst 2021 

 

3.9 SL(6)040 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2021  

 (Tudalennau 124 - 136) 

LJC(6)-05-21 – Papur 31 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-05-21 – Papur 32 – Rheoliadau 

LJC(6)-05-21 – Papur 33 – Memorandwm Esboniadol 

LJC(6)-05-21 – Papur 34 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, 27 Awst 2021 

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Cadarnhaol 

3.10 SL(6)026 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 

(Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2021  

 (Tudalennau 137 - 156) 

LJC(6)-05-21 – Papur 35 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-05-21 – Papur 36 – Rheoliadau 

LJC(6)-05-21 – Papur 37 – Memorandwm Esboniadol 

LJC(6)-05-21 – Papur 38 – Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 14 Gorffennaf 2021 

 



 

 

3.11 SL(6)027 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 2021  

 (Tudalennau 157 - 172) 

LJC(6)-05-21 – Papur 39 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-05-21 – Papur 40 – Rheoliadau 

LJC(6)-05-21 – Papur 41 – Memorandwm Esboniadol 

LJC(6)-05-21 – Papur 42 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 16 Gorffennaf 2021 

 

3.12 SL(6)034 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 2021  

 (Tudalennau 173 - 190) 

LJC(6)-05-21 – Papur 43 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-05-21 – Papur 44 – Rheoliadau 

LJC(6)-05-21 – Papur 45 – Memorandwm Esboniadol 

LJC(6)-05-21 – Papur 46 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 6 Awst 2021 

 

3.13 SL(6)041 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 2021  

 (Tudalennau 191 - 203) 

LJC(6)-05-21 – Papur 47 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-05-21 – Papur 48 – Rheoliadau 

LJC(6)-05-21 – Papur 49 – Memorandwm Esboniadol 

LJC(6)-05-21 – Papur 50 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 27 Awst 2021 

 

4 Offerynnau a ystyriwyd yn flaenorol i’w sifftio ac sy’n awr yn 

destun craffu o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3 

13:45-13:50   

4.1 SL(6)031 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 

(Ymadael â'r UE) 2021  

 (Tudalennau 204 - 219) 

LJC(6)-05-21 – Papur 51 – Adroddiad drafft 



 

 

LJC(6)-05-21 – Papur 52 – Rheoliadau 

LJC(6)-05-21 – Papur 53 – Memorandwm Esboniadol 

 

5 Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C 

13:50-13:55   

5.1 WS-30C(6)001 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd 

mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Gwin) (Diwygio etc) 2021  

 (Tudalennau 220 - 225) 

LJC(6)-05-21 – Papur 54 – Datganiad ysgrifenedig, 12 Gorffennaf 2021 

LJC(6)-05-21 – Papur 55 - Sylwebaeth 

5.2 WS-30C(6)002 Rheoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â'r UE) 2021  

 (Tudalennau 226 - 236) 

LJC(6)-05-21 – Papur 56 – Datganiad ysgrifenedig, 14 Gorffennaf 2021 

LJC(6)-05-21 – Papur 57 – Sylwebaeth 

LJC(6)-05-21 – Papur 58 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil 

6 Papurau i’w nodi 

13:55-14:05   

6.1 Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach  

 (Tudalennau 237 - 238) 

LJC(6)-05-21 – Papur 59 – Llythyr gan Weinidog yr Economi, 12 Gorffennaf 

2021 

LJC(6)-05-21 – Papur 60 – Llythyr gan Weinidog yr Economi, 26 Gorffennaf 

2021 

6.2 Gohebiaeth gan y Llywydd: amserlen y Pwyllgor  

 (Tudalennau 239 - 241) 

LJC(6)-05-21 – Papur 61 – Llythyr gan y Llywydd, 14 Gorffennaf 2021 

6.3 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Grŵp 

Rhyng-Weinidogol ar gyfer Etholiadau a Chofrestriadau  

 (Tudalennau 242 - 243) 

LJC(6)-05-21 – Papur 62 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 15 Gorffennaf 2021 



 

 

LJC(6)-05-21 – Papur 63 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 12 Awst 2021 

6.4 Gohebiaeth gyda'r Llywydd: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr 

Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd  

 (Tudalennau 244 - 246) 

LJC(6)-05-21 – Papur 64 – Llythyr gan y Llywydd, 16 Gorffennaf 2021 

LJC(6)-05-21 – Papur 65 – Llythyr at y Llywydd, 2 Gorffennaf 2021 

6.5 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyfarfod 

Pedairochrog y Gweinidogion Cyllid  

 (Tudalen 247) 

LJC(6)-05-21 – Papur 66 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 

19 Gorffennaf 2021 

6.6 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: 

Blaenoriaethau plant a phobl ifanc ar gyfer y Chweched Senedd  

 (Tudalennau 248 - 249) 

LJC(6)-05-21 – Papur 67 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 

ac Addysg, 20 Gorffennaf 2021 

6.7 Gohebiaeth gan Brif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a 

Marchnadoedd: Swyddfa’r Farchnad Fewnol  

 (Tudalennau 250 - 252) 

LJC(6)-05-21 – Papur 68 – Llythyr gan Brif Weithredwr yr Awdurdod 

Cystadleuaeth a Marchnadoedd, 27 Gorffennaf 2021 

LJC(6)-05-21 – Papur 69 – Llythyr at Brif Weithredwr yr Awdurdod 

Cystadleuaeth a Marchnadoedd, 16 Gorffennaf 2021 

6.8 Gohebiaeth gyda’r Prif Weinidog: Cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol  

 (Tudalennau 253 - 254) 

LJC(6)-05-21 – Papur 70 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 27 Gorffennaf 2021 

LJC(6)-05-21 – Papur 71 – Llythyr at y Prif Weinidog, 16 Gorffennaf 2021 

6.9 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Cynllun Masnachu Allyriadau’r 

DU  

 (Tudalennau 255 - 258) 



 

 

LJC(6)-05-21 – Papur 72 – Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 28 

Gorffennaf 2021 

LJC(6)-05-21 – Papur 73 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru, 

28 Gorffennaf 2021 

6.10 Gohebiaeth gyda Choleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd: 

Ymchwiliad posibl  

 (Tudalennau 259 - 261) 

LJC(6)-05-21 – Papur 74 – Llythyr gan Bennaeth Swyddfa Cymru, Coleg 

Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd, 30 Gorffennaf 2021 

LJC(6)-05-21 – Papur 75 – Llythyr at Bennaeth Swyddfa Cymru, Coleg 

Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd, 21 Gorffennaf 2021 

6.11 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 

Cymdeithasol: Cydweithio rhwng pwyllgorau yn ystod y Chweched Senedd  

 (Tudalen 262) 

LJC(6)-05-21 – Papur 76 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a 

Chyfiawnder Cymdeithasol, 10 Awst 2021 

6.12 Gohebiaeth mewn perthynas â Chynulliad Partneriaeth Seneddol y DU a’r UE  

 (Tudalennau 263 - 267) 

LJC(6)-05-21 – Papur 77a – Llythyr at yr Arglwydd Kinnoull, Cadeirydd 

Pwyllgor Undeb Ewropeaidd, Tŷ'r Arglwyddi, 25 Awst 2021 

LJC(6)-05-21 – Papur 77b – Llythyr at yr Arglwydd Kinnoull, Cadeirydd 

Pwyllgor Undeb Ewropeaidd, Tŷ'r Arglwyddi, 16 Gorffennaf 2021 

LJC(6)-05-21 – Papur 77c – Llythyr at Syr Oliver Heald AS, 16 Gorffennaf 

2021  

6.13 Gohebiaeth gyda'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: 

Fframweithiau Cyffredin  

 (Tudalennau 268 - 275) 

LJC(6)-05-21 – Papur 78 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 7 Medi 2021 

LJC(6)-05-21 – Papur 79 – Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 16 Gorffennaf 2021 



 

 

6.14 Gohebiaeth gyda'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Sesiwn 

dystiolaeth  

 (Tudalennau 276 - 277) 

LJC(6)-05-21 – Papur 80 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 8 Medi 2021 

LJC(6)-05-21 – Papur 81 – Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 16 Gorffennaf 2021 

7 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

14:05   

8 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd - 

trafod yr adroddiad drafft 

14:05-14:30 (Tudalennau 278 - 329)  

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Bil yr Amgylchedd 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Bil yr Amgylchedd 

 

LJC(6)-05-21 – Papur 82 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-05-21 – Papur 83 – Nodyn cyngor cyfreithiol (Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol) 

LJC(6)-05-21 – Papur 84 – Nodyn cyngor cyfreithiol (Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol) 

LJC(6)-05-21 – Papur 85 – Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 6 Awst 

2021 

LJC(6)-05-21 – Papur 86 – Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 20 Gorffennaf 2021 

LJC(6)-05-21 – Papur 87 – Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 14 

Gorffennaf 2021 

9 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith 

Lesddaliad (Rhent Tir) 

14:30-14:40 (Tudalennau 330 - 337)  

https://senedd.cymru/media/pvamwnqz/lcm-ld14385-w.pdf
https://senedd.cymru/media/gcmaaaqf/slcm-14513-w.pdf
https://senedd.cymru/media/gcmaaaqf/slcm-14513-w.pdf


 

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad 

(Rhent Tir) 

 

LJC(6)-05-21 – Papur 88 – Nodyn cyngor cyfreithiol 

10 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Cymwysterau 

Proffesiynol 

14:40-14:55 (Tudalennau 338 - 364)  

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – y Bil Cymwysterau Proffesiynol 

 

LJC(6)-05-21 – Papur 89 - Nodyn cyngor cyfreithiol  

LJC(6)-05-21 – Papur 90 - Papur briffio’r Gwasanaeth Ymchwil 

LJC(6)-05-21 – Papur 91 – Llythyr at y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg, 12 

Awst 2021 

11 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil y Lluoedd Arfog 

14:55-15:05 (Tudalennau 365 - 371)  

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Bil y Lluoedd Arfog 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Bil y Lluoedd Arfog 

 

LJC(6)-05-21 – Papur 92 - Nodyn cyngor cyfreithiol  

12 Nodyn briffio ar gytundebau rhyngwladol 

15:05-15:15 (Tudalennau 372 - 384)  

LJC(6)-05-21 – Papur 93 – Nodyn briffio 

13 Blaenraglen Waith 

15:15-15:30 (Tudalennau 385 - 393)  

LJC(6)-05-21 – Papur 94 – Diweddariad gan y Cadeirydd 

LJC(6)-05-21 – Papur 95 – Edrych ymlaen 

https://senedd.cymru/media/4e2fefzi/lcm-ld14350-w.pdf
https://senedd.cymru/media/4e2fefzi/lcm-ld14350-w.pdf
https://senedd.cymru/media/qsgphwqw/lcm-ld14384-w.pdf
https://senedd.cymru/media/hsejs54l/lcm-ld14120-w.pdf
https://senedd.cymru/media/4mmodu4w/lcm-ld14415-w.pdf


 

 

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 
13 Medi 2021 

SL(6)021 – Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros 
Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2021 

Gweithdrefn: Gwneud Negyddol 
Mae’r Rheoliadau hyn, a wneir o dan Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998, yn 
llywodraethu atebolrwydd dros fenthyciad myfyrwyr sydd gan fyfyrwyr amser llawn sy’n cael 
benthyciadau at gostau byw gan Weinidogion Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 
2021/2022. 

At hynny, mae'r Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer dileu hyd at £1,500 o atebolrwydd 
benthyciwr am fenthyciad at gostau byw mewn amgylchiadau penodol, gydag effaith o’r 
diwrnod ar ôl y diwrnod y bernir bod ei ad-daliad cyntaf ar ei fenthyciad wedi ei dderbyn.  

 
Rhiant-Ddeddf: Deddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998 
Fe’u gwnaed ar: 01 Gorffennaf 2021 
Fe’u gosodwyd ar: 06 Gorffennaf 2021 
Yn dod i rym ar: 01 Awst 2021 
 
 
 
 

SL(6)022 – Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) 
(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2021 

Gweithdrefn: Gwneud Negyddol 
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) (Cymru) 2007 
(“Rheoliadau 2007”), Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017 (“Rheoliadau 
2017”), Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 (“Rheoliadau 2018”) a 
Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019 
(“Rheoliadau 2019”). 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio darpariaethau yn Rheoliadau 2017 a Rheoliadau 2018 sy'n 
ymwneud â swm y cymorth cynhaliaeth sy'n daladwy i fyfyriwr cymwys drwy gyfeirio at y 
man lle y mae’n byw yn ystod y chwarteri y mae'r cymorth hwnnw yn daladwy ynddynt. 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2



 

 

Mae’r diwygiadau yn darparu bod myfyriwr cymwys sy’n byw gyda’i rieni am reswm nad yw 
ond yn ymwneud â’r coronafeirws yn cael ei drin fel pe bai’n byw yn y lleoliad y byddai wedi 
bod yn byw ynddo oni bai am y rheswm hwnnw, oni bai bod y myfyriwr yn gofyn fel arall.  

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn cywiro gwallau teipograffyddol yn Rheoliadau 2007, 
Rheoliadau 2017, Rheoliadau 2018 a Rheoliadau 2019.  

 
Rhiant-Ddeddf: Deddf Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) 1983, Deddf Addysgu ac Addysg 
Uwch 1998 
Fe’u gwnaed ar: 07 Gorffennaf 2021 
Fe’u gosodwyd ar: 09 Gorffennaf 2021 
Yn dod i rym ar: 01 Awst 2021 
 
 
 
 

SL(6)025 – Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2021 

Gweithdrefn: Gwneud Negyddol 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) (Cymru) 2012 (“Rheoliadau 2021”). 

Mae rheoliad 2(2) yn cael gwared ar y gofyniad i gais a wneir gan awdurdod cynllunio lleol i 
newid neu estyn adeilad rhestredig yn ei ardal gael ei gyfeirio at Weinidogion Cymru i’w 
benderfynu. Mae rheoliad 2(3) a (4) yn ganlyniadol ar reoliad 2(2).  

Mae rheoliad 2(5) yn mewnosod dau baragraff yn rheoliad 9 o Reoliadau 2012. Mae’r 
paragraff (8) newydd yn darparu na chaiff y pwyllgor neu’r is-bwyllgor sy’n penderfynu ar 
gais gan yr awdurdod cynllunio lleol fod wedi ymwneud â rheoli’r adeilad. Mae’r paragraff (9) 
newydd yn darparu, pan fo cais gan yr awdurdod cynllunio lleol yn cael ei benderfynu gan yr 
awdurdod hwnnw, nad oes hawl i apelio. 

Mae rheoliad 3 yn cynnwys darpariaeth drosiannol sy’n darparu y bydd unrhyw gais a wneir 
gan awdurdod cynllunio lleol i newid neu estyn adeilad rhestredig yn ei ardal cyn i’r 
Rheoliadau hyn ddod i rym yn cael ei benderfynu gan Weinidogion Cymru. 

 
Rhiant-Ddeddf: Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 
Fe’u gwnaed ar: 12 Awst 2021 
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Fe’u gosodwyd ar: 16 Gorffennaf 2021 
Yn dod i rym ar: 16 Awst 2021 
 
 
 

SL(6)036 – Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 
(Diwygiadau Canlyniadol) (Rhif 2) 2021 

Gweithdrefn: Gwneud Negyddol 
Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau canlyniadol i is-ddeddfwriaeth yng ngoleuni'r 
ffaith bod y system Anghenion Dysgu Ychwanegol yn dod i rym mewn perthynas â rhai plant 
o 1 Medi 2021. Er enghraifft: 

• Mae Rheoliadau Ysgolion Newydd (Derbyniadau) (Cymru) 2006 yn cael eu diwygio fel 
y gellir enwi ysgol newydd o dan adran 48 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol 
a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 yng nghynllun datblygu unigol plentyn. Hefyd, 
bydd yn ofynnol i'r sawl sy'n gyfrifol am dderbyniadau i’r ysgol honno dderbyn 
plentyn yn yr un modd â phe bai ysgol sefydledig yn cael ei henwi. 
 

• Mae Rheoliadau Derbyniadau Ysgol (Meintiau Dosbarthiadau Babanod) (Cymru) 2013 
yn ymdrin â'r terfyn ar faint dosbarthiadau ar gyfer dosbarthiadau babanod mewn 
ysgolion a gynhelir. Mae Rheoliadau 2013 yn cael eu diwygio fel bod y diffiniad o’r 
term "addysg addas" yn rhoi ystyriaeth i’r system anghenion dysgu ychwanegol. 

Mae'r Memorandwm Esboniadol i'r Rheoliadau hyn yn darparu rhagor o wybodaeth 
ddefnyddiol ynghylch y diwygiadau a wneir i is-ddeddfwriaeth. 

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn dirymu darpariaethau is-ddeddfwriaeth a fyddai fel arall yn 
dod i ben neu'n ddiangen yng ngoleuni'r ffaith bod rhai o ddarpariaethau Deddf Anghenion 
Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 yn dod i rym ar 1 Medi 2021.  

Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 1 Medi 2021, i gyd-fynd â'r system ADY yn dechrau dod i rym. 

 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 
Fe’u gwnaed ar: 10 Awst 2021 
Fe’u gosodwyd ar: 11 Awst 2021 
Yn dod i rym ar: 01 Medi 2021 
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SL(6)038 – Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla 
Ddilynol (Cymru) (Diwygio) 2021 

Gweithdrefn: Gwneud Negyddol 
Bydd rheolau newydd yn ymwneud â fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol a wneir o 
hydrolysadau protein yn cael eu cymhwyso, ledled Prydain Fawr, o 22 Chwefror 2022. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer gorfodi'r rheolau hynny yng Nghymru o 22 
Chwefror 2022. Mae'r darpariaethau gorfodi yn darparu, er enghraifft, y gall awdurdodau 
lleol yng Nghymru arfer pwerau mynediad a chyflwyno hysbysiadau gwella i sicrhau 
cydymffurfedd â'r rheolau. 

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn darparu ar gyfer gorfodi'r rheolau sy'n gymwys i fformiwla 
fabanod a fformiwla ddilynol tan 22 Chwefror 2022. 

 
Rhiant-Ddeddf: Deddf Diogelwch Bwyd 1990 
Fe’u gwnaed ar: 25 Awst 2021 
Fe’u gosodwyd ar: 26 Awst 2021 
Yn dod i rym ar: 16 Medi 2021 
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SL(6)024 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) 
(Coedwigaeth) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021 

Cefndir a diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud gan Weinidogion Cymru yn unol â pharagraff 7 o 
Atodlen 4 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (“Deddf 2018”) ac maent yn 
diwygio Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 2019 (“Rheoliadau 
2019”).  

Mae’r Rheoliadau yn darparu ar gyfer cynnydd yn y ffioedd sy’n daladwy i Weinidogion 
Cymru am wasanaethau mewn perthynas ag awdurdodiadau pasbortau planhigion a 
cheisiadau am dystysgrifau ffytoiechydol (gan gynnwys tystysgrifau ffytoiechydol ar gyfer 
ailallforio) i adlewyrchu cynnydd chwyddiannol o ran y gost o ddarparu’r gwasanaethau 
hynny ers cyflwyno’r ffioedd hynny.  

Bydd y rheoliadau yn dod i rym ar 5 Awst 2021. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  
Gall y Senedd ddirymu'r Gorchymyn cyn pen 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan 
fydd y Senedd: (i) wedi'i diddymu, neu (ii) ar doriad sy’n fwy na phedwar diwrnod) o'r dyddiad 
y cafodd ei osod gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Nodir y ddau bwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2(v) – bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei ystyr am 
unrhyw reswm penodol. 

Mae Rheoliad 2(3) o'r Rheoliadau pwnc yn disodli Atodlen 4A i Reoliadau 2019. Yn unol â 
Rheoliad 3(5A) o Reoliadau 2019, mae Atodlen 4A yn rhagnodi ffioedd sy'n daladwy mewn 
cysylltiad â cheisiadau penodol am dystysgrif ffytoiechydol ar gyfer allforio (neu ailallforio). 

1. Roedd Atodlen 4A (cyn cael ei diwygio gan y Rheoliadau hyn) yn cynnwys darpariaeth 
ar gyfer codi ffioedd ar gyfer, "Archwilio neu brofi planhigion, cynhyrchion planhigion 
neu wrthrychau eraill a gweithgareddau cysylltiedig …”.  

2. Fel y'i diwygiwyd gan y Rheoliadau pwnc, disodlir y disgrifiad hwnnw gan, "Archwilio 
neu brofi pren, cynhyrchion pren, rhisgl neu beiriannau coedwigaeth a ddefnyddir a 
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gweithgareddau cysylltiedig....". 

Gofynnir i Lywodraeth Cymru gadarnhau a yw'r derminoleg sydd wedi'i diweddaru yn 
diwygio'r sail ar gyfer codi ffioedd yn unol ag Atodlen 4A. Os caiff y cwmpas ar gyfer codi 
ffioedd ei ddiwygio gan y Rheoliadau hyn, ymddengys fod y Rheoliadau yn ddarostyngedig 
i'r weithdrefn gymeradwyo gadarnhaol ddrafft yn unol â pharagraff 1(8) o Atodlen 7 i 
Ddeddf 2018, fel y'i cymhwysir gan baragraff 12(3) o'r Atodlen honno. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas 
â'r offeryn hwn: 

1. Rheol Sefydlog 21.3 (i) - ei fod yn codi tâl ar Gronfa Gyfunol Cymru neu ei fod yn 
cynnwys darpariaethau sy’n ei gwneud yn ofynnol i daliadau gael eu gwneud i’r Gronfa 
honno neu i unrhyw ran o’r llywodraeth neu i unrhyw awdurdod lleol neu gyhoeddus 
yn gydnabyddiaeth am unrhyw drwydded neu gydsyniad neu am unrhyw wasanaethau 
sydd i’w rhoi, neu ei fod yn rhagnodi swm unrhyw dâl neu daliad o’r fath. 

Mae'r Rheoliadau'n darparu ar gyfer cynnydd yn y ffioedd a godir am wasanaethau fel y 
nodir uchod. 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Pwynt craffu technegol 1:  

Mae Rheoliadau 2019 yn ymwneud â choedwigaeth fel isddosbarth ar wahân o blanhigion. 
Mae’r diwygiad yn darparu rhagor o eglurder a chysondeb â fersiwn Llywodraeth Lloegr o’r 
rheoliadau hyn ond nid yw’n diwygio’r sail y codir ffioedd arni mewn unrhyw ffordd. Nid yw’r 
diwygiad yn peri unrhyw newid o ran polisi ac mae’r effaith gyfreithiol yn parhau yr un fath 
ag o’r blaen. 

Nodir y ffioedd ar gyfer gwiriadau cyfatebol ar blanhigion yn gyffredinol yn Atodlen 4A i 
Reoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) 2018. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
21 Gorffennaf 2021 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 838 (Cy. 195) 

YMADAEL Â’R UNDEB 
EWROPEAIDD, CYMRU 

IECHYD PLANHIGION, 
CYMRU 

Rheoliadau Iechyd Planhigion 

(Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 

(Diwygio) (Rhif 2) 2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud drwy arfer y 

pwerau a roddir gan baragraff 7 o Atodlen 4 i Ddeddf 

yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (p. 16) ac 

maent yn diwygio Rheoliadau Iechyd Planhigion 

(Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 2019 (O.S. 

2019/497 (Cy. 114)). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer cynyddu’r 

ffioedd am wasanaethau mewn perthynas ag 

awdurdodiadau pasbortau planhigion a cheisiadau am 

dystysgrifau ffytoiechydol (gan gynnwys tystysgrifau 

ffytoiechydol ar gyfer ailallforio) i adlewyrchu 

cynnydd chwyddiannol o ran y gost o ddarparu’r 

gwasanaethau hynny ers cyflwyno’r ffioedd hynny. 

Mae’r ffioedd sy’n ymwneud ag awdurdodiadau 

pasbortau planhigion wedi cynyddu 34% ar gyfer y 

cyfnod rhwng 2006 a 2020, tra bod y ffioedd ar gyfer 

tystysgrifau allforio wedi cynyddu 40% ar gyfer y 

cyfnod rhwng 2004 a 2020 (yn seiliedig ar y Mynegai 

Prisiau Defnyddwyr gan gynnwys costau tai perchen-

feddianwyr (CPIH)). 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 838 (Cy. 195) 

YMADAEL Â’R UNDEB 
EWROPEAIDD, CYMRU 

IECHYD PLANHIGION, 
CYMRU 

Rheoliadau Iechyd Planhigion 

(Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 

(Diwygio) (Rhif 2) 2021 

Gwnaed 13 Gorffennaf 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd 

 Cymru  15 Gorffennaf 

Yn dod i rym 5 Awst 2021 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau 

hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan baragraff 7 o 

Atodlen 4 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 

2018(1). 

Enwi a chychwyn 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 

(Diwygio) (Rhif 2) 2021. 

(2) Mae’r Rheoliadau hyn yn dod i rym ar 5 Awst 

2021. 

                                                                               
(1) 2018 p. 16 (“Deddf 2018”). Mae Gweinidogion Cymru yn 

“appropriate authority” yn rhinwedd paragraff 8 o Atodlen 4 
i Ddeddf 2018. Diwygiwyd ystyr “appropriate authority” ym 
mharagraff 8 o Atodlen 4 i Ddeddf 2018 gan adran 41(4) o 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Y Cytundeb Ymadael) 2020 
(p. 1) a pharagraff 47(5) o Atodlen 5 iddi. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Diwygio Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) 
(Coedwigaeth) (Cymru) 2019 

2.—(1) Mae Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) 

(Coedwigaeth) (Cymru) 2019(1) wedi eu diwygio fel a 

ganlyn. 

(2) Yn lle Atodlen 1 rhodder— 

 “ATODLEN 1 Rheoliad 3(2) 

Ffioedd am arolygiadau mewn 

cysylltiad ag awdurdodiad pasbort 

planhigion  

Math o arolygiad Ffi 

Arolygiad ffisegol a gweithgareddau 

cysylltiedig (gan gynnwys amser teithio ac 

amser swyddfa) mewn cysylltiad â rhoi, 

amrywio neu atal dros dro awdurdodiad pasbort 

planhigion neu er mwyn monitro cydymffurfedd 

â’r awdurdodiad hwnnw— 

(a) hyd at a chan 

gynnwys yr 

awr gyntaf; 

 

£49.50 

(b) wedi hynny, 

am bob 15 

munud 

ychwanegol 

neu ran o’r 

cyfnod 

hwnnw 

 

£12.38”. 

(3) Yn lle Atodlen 4A rhodder— 

 “ATODLEN 4A   
Rheoliad 3(5A) 

Ffioedd mewn cysylltiad â chais am 

dystysgrif ffytoiechydol ar gyfer 

allforio neu dystysgrif ffytoiechydol 

ar gyfer ailallforio: Cymru 

Gwasanaeth Ffi 

Ystyried cais, gan gynnwys 

dyroddi, pan fo’n briodol, 

tystysgrif ffytoiechydol ar 

gyfer allforio neu dystysgrif 

ffytoiechydol ar gyfer 

ailallforio 

£21.00 

                                                                               
(1) O.S. 2019/497 (Cy. 114), a ddiwygiwyd gan O.S. 2020/44 

(Cy. 5); mae offerynnau diwygio eraill ond nid yw’r un 
ohonynt yn berthnasol. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Archwilio neu brofi pren, cynhyrchion pren, 

rhisgl wedi ei wahanu neu beiriannau 

coedwigaeth a ddefnyddiwyd a gweithgareddau 

cysylltiedig (gan gynnwys amser teithio ac 

amser swyddfa)— 

(a) hyd at a chan 

gynnwys yr 

awr gyntaf; 

 

£37.80 

(b) wedi hynny, 

am bob 15 

munud 

ychwanegol 

neu ran o’r 

cyfnod 

hwnnw 

 

£10.50”. 

 

 

 

 

Julie James 

Y Gweinidog Newid Hinsawdd, un o Weinidogion 

Cymru 

13 Gorffennaf 2021 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Explanatory Memorandum to the Plant Health (Fees) (Forestry) (Wales) 
(Amendment) (No.2) Regulations 2021  

 

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Landscapes, Nature and 
Forestry Division of the Environment, Skills and Natural Resources Department of 
the Welsh Government and is laid before Senedd Cymru in conjunction with the 
above subordinate legislation and in accordance with Standing Order 27.1.      
 
Minister’s Declaration 
 
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of the 
expected impact of the Plant Health (Fees) (Forestry) (Wales) (Amendment) (No.2) 
Regulations 2021. There are good reasons for making the provisions in this 
instrument and they are a reasonable course of action. 
 
As this instrument is made under the European Union (Withdrawal) Act 2018 I have 
made the relevant statements as set out in the Annex. 
 
 
 
 
Julie James MS 
Minister for Climate Change  
 
15 July 2021 
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1. Description 

The Plant Health (Fees) (Forestry) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 
2021 (the “instrument”) will make amendments to the Plant Health (Fees) 
(Forestry) (Wales) Regulations 2019 (“the 2019 Regulations”) which apply in 
relation to Wales. It provides for inflationary increases in the fees for services 
in relation to plant passport authorities and applications for phytosanitary 
certificates (including phytosanitary certificates for re-export). 

2. Explanations 

What did any relevant EU law do before exit day? 

The 2019 Regulations set fees for delivery of plant health (forestry) services in 
Wales. Fees included in the 2019 Regulations apply to export certification 
services which are required to comply with third country entry requirements 
relating to plant health-controlled material. Also included are fees for 
inspections in connection with a plant passport authority. All businesses that 
use these services are charged a fee.  

Why is it being changed? 

Amendments are being made to provide for increases in the fees for services, 
in relation to Wales, to reflect an inflationary rise in the cost of providing those 
services since the introduction of those fees. There have been no changes to 
these fees since they were introduced.  

What will it now do? 

The instrument will allow the Forestry Commission, on behalf of the Welsh 
Ministers to recover more of its plant health costs through fees for services. 

3. Matters of special interest to the Legislation, Justice and Constitution 
Committee 

 
None.  

4. Legislative background 

The instrument is being made by Welsh Ministers in exercise of the powers 
conferred by paragraph 4 of schedule 7 of the European Union (Withdrawal) 
Act 2018 to amend regulations that relate to fees that were originally made 
under the European Communities Act 1972. 

This instrument is made under negative procedure as it relates to fee changes 
which solely relate to the value of money. 

 
Article 80 of Regulation (EU) 2017/625 makes provision for competent 
authorities to be able to charge fees or charges to cover the costs of official 
controls and other official activities, including export certification. The Plant 
Health (Fees) (Forestry) (Wales) Regulations 2019 (“the 2019 Regulations”) 
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specify fees payable to the Welsh Ministers in relation to plant health 
(forestry) services, including export certification and inspections in connection 
with a plant passport authority, provided in Wales. 

5. Purpose and intended effect of the legislation 

The instrument makes amendment to increase the fees for services relating to 
plant passports and phytosanitary certification, to reflect an inflationary rise in 
the cost of providing those services since the introduction of those fees. 
These increased fees will mirror the regulatory changes being made in 
England which will come into force from 15 July 2021. 

The instrument will allow the Forestry Commission, acting on behalf of Welsh 
Ministers, to recover more of its plant health costs through fees for services. 
The improvement in recovery of costs will apply to the application, 
examination, production and amendment of phytosanitary certificates to meet 
third country entry requirements as well as to the inspections in connection 
with a plant passport authority in Wales. 

6. Consultation  

Stakeholders have not been consulted as all the amendments introduced by 
this instrument are inflationary increases and not policy changes.  

 

6.  Regulatory Impact Assessment (RIA)  
 

The Welsh Ministers’ Code of Practice on the carrying out of Regulatory 
Impact Assessments was considered in relation to these Regulations. An RIA 
has not been prepared for this instrument as it simply increases the annual 
fee in line with consumer price inflation.  This is in line with the policy set out 
in the Welsh Ministers’ code of practice for carrying out regulatory impact 
assessments for subordinate legislation. 

 

7. Competition Assessment 
 

The Regulations are not expected to impact on levels of competition in Wales 
or the competitiveness of Welsh businesses. 
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ANNEX 

Statements required when using enabling powers 

 under the European Union (Withdrawal) 2018 Act 

1. Appropriateness statement 

1.1 The Minister for Climate Change, Julie James, has made the following 
statement regarding use of legislative powers in the European Union 
(Withdrawal) Act 2018: 

“In my view the Plant Health (Fees) (Forestry) (Wales) (Amendment) (No2) 
Regulations 2021 do no more than is appropriate”.  

1.2 This is the case because the instrument ensures the current policy services 
for export certification to third countries and for plant health services within 
Wales is maintained.  

2. Good reasons 

2.1 The Minister for Climate Change, Julie James, has made the following 
statement regarding use of legislative powers in the European Union 
(Withdrawal) Act 2018: 

“In my view there are good reasons for the provisions in this instrument, and I 
have concluded they are a reasonable course of action”.  

2.2 It is Welsh Government policy to recover the cost of plant health services 
through fees and to make inflationary increases to fees as appropriate to 
achieve cost-recovery. 

3. Equalities 

3.1 The Minister for Climate Change, Julie James, has made the following 
statement(s): 

This instrument does not amend, repeal or revoke a provision or provisions in 
the Equality Act 2006 or the Equality Act 2010 or subordinate legislation made 
under those Acts.  

3.2 The Minister for Climate Change, Julie James, has made the following 
statement regarding use of legislative powers in the European Union 
(Withdrawal) Act 2018: 

“In relation to the instrument, I, Julie James, have had due regard to the need 
to eliminate discrimination, harassment, victimisation and any other conduct 
that is prohibited by or under the Equality Act 2010.” 

4. Explanations 

4.1 The explanations statement has been made in Paragraph 2 of this 
Explanatory Memorandum. 
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SL(6)033 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
(Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 
2021 
Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a 
Thaliadau Optegol) 1997 ('y Rheoliadau Optegol') sy'n darparu ar gyfer taliadau i'w gwneud 
drwy gyfrwng system dalebau mewn perthynas â chostau a ysgwyddir gan gategorïau 
penodol o bersonau mewn cysylltiad â phrofion golwg a chyflenwi, cyfnewid a thrwsio 
cyfarpar optegol. 

Mae rheoliad 2 yn diwygio rheoliad 1(2) o’r Rheoliadau Optegol er mwyn cyfeirio at gynnydd 
o 1.9% yn y ffi ar gyfer prawf golwg y GIG o 1 Ebrill 2021. 

Y weithdrefn 

Gwneud Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  
Gall y Senedd ddirymu'r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddyddiau pan fo’r 
Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) mewn cyfnod o doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r 
dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau ar gyfer adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod 
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd 

Bydd y darpariaethau o dan reoliad 2 o’r Rheoliadau hyn yn cael effaith ôl weithredol o 1 
Ebrill 2021. Caniateir hyn yn benodol o dan adran 76(9) o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (Cymru) 2006.  

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 
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Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
31 Awst 2021 

Tudalen y pecyn 16



O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 916 (Cy. 209) 

Y GWASANAETH IECHYD 

GWLADOL, CYMRU 

Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol (Ffioedd a Thaliadau 

Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau’r 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau 

Optegol) 1997 (“y Rheoliadau Optegol”) sy’n darparu 

ar gyfer taliadau i’w gwneud drwy system dalebau o 

ran y costau yr eir iddynt gan gategorïau penodol o 

bersonau mewn cysylltiad â phrofion golwg a 

chyflenwi, amnewid a thrwsio teclynnau optegol. 

Mae rheoliad 2 yn diwygio rheoliad 1(2) o’r 

Rheoliadau Optegol er mwyn cyfeirio at gynnydd o 

1.9% yn y ffi ar gyfer prawf golwg y GIG. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 

 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 916 (Cy. 209) 

Y GWASANAETH IECHYD 

GWLADOL, CYMRU 

Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol (Ffioedd a Thaliadau 

Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2021 

Gwnaed 1 Awst 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd  

Cymru 3 Awst 2021 

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)  

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir iddynt gan adrannau 71, 76(9) a 203(9) a (10) o 

Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 

2006(1), yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn: 

Enwi, cychwyn, cymhwyso a dehongli 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau’r 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau 

Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 1 Medi 2021 ond 

mae’r diwygiadau a nodir yn rheoliad 2 yn cael effaith 

o 1 Ebrill 2021 ymlaen. 

(3) Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru. 

(4) Yn y Rheoliadau hyn, ystyr “y Rheoliadau 

Optegol” yw Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) 1997(2). 

Diwygio rheoliad 1(2) o’r Rheoliadau Optegol 

2. Yn rheoliad 1(2) o’r Rheoliadau Optegol (enwi, 

cychwyn a dehongli), yn y diffiniad o “NHS sight test 

fee”— 

                                                                               
(1) 2006 p. 42; gweler adran 206(1) am y diffiniadau o 

“prescribed” a “regulations”. 
(2) O.S. 1997/818, a ddiwygiwyd gan O.S. 2015/1600 (Cy. 

199); mae offerynnau diwygio eraill ond nid yw’r un 
ohonynt yn berthnasol. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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(a) yn lle “£58.87” rhodder “£59.98”, a 

(b) yn lle “£21.31” rhodder “£21.71”. 

 

Eluned Morgan 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

un o Weinidogion Cymru 

1 Awst 2021 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2021 
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol ac fe’i gosodir gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-
ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.1  
 
 
Datganiad y Gweinidog  
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a 
rhesymol o effaith ddisgwyliedig Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
(Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2021. 
 
 
 
 
 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
3 Awst 2021 
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1. Disgrifiad  
 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
(Ffioedd a Thaliadau Optegol) 1997 er mwyn darparu ar gyfer cynnydd yn y 
ffioedd ar gyfer profion golwg y GIG.  
 
 

2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a’r Cyfansoddiad   
 

Bydd y darpariaethau o dan reoliad 2 o Reoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
(Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2021 yn cael effaith ôl-
weithredol o 1 Ebrill 2021. Caniateir hyn yn benodol o dan adran 76(9) o Ddeddf 
y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006. 
 
 

3. Y cefndir deddfwriaethol  
 

Mae adrannau 71, 76(9) a 203(9) a (10) o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (Cymru) 2006 yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i 
ddarparu ar gyfer cynnydd yn ffioedd profion golwg y GIG ac i ddarparu bod y 
cynnydd yn cael effaith ôl-weithredol.  
 
Bydd y Rheoliadau'n dilyn y weithdrefn penderfyniad negyddol. 
 

4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 

Caiff ffi profion golwg y GIG a’r lwfansau cysylltiedig eu cynyddu’n flynyddol ar 
ôl trafodaethau rhwng NHS England & Improvement (ar ran yr Adran Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol yn Lloegr) a'r Pwyllgor Adolygu Ffioedd Optometrig.  Ar 
gyfer 2021/22 cytunwyd ar gynnydd o 1.9%.  Fel mewn blynyddoedd blaenorol, 
mabwysiadwyd dull cyffredin gyda Lloegr lle mae'r ffi yn cael ei chynyddu yn ôl 
yr un gyfradd ganrannol yng Nghymru.  Mae'r ffi yn daladwy i optometrydd neu 
ymarferydd meddygol offthalmig sydd wedi cynnal prawf golwg ar gyfer un o'r 
categorïau o bobl sy'n gymwys i'w dderbyn o dan y GIG. 
 
Mae'r ddeddfwriaeth yn cynyddu ffioedd profion golwg y GIG 1.9% o 1 Ebrill 
2021. 
 

5. Ymgynghori 
 

Nid oes ymgynghoriad cyhoeddus wedi'i gynnal gan mai cynydd ffioedd profion 
golwg y GIG y mae’r ddeddfwriaeth hon.  
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Mae NHS England & Improvement yn cynnal trafodaethau'n flynyddol gyda'r 
Pwyllgor Adolygu Ffioedd Optometrig ynghylch pennu Ffioedd a Lwfansau 
Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol ac mae'n gwneud argymhelliad i'r Adran 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae'r Pwyllgor Adolygu Ffioedd Optometrig yn 
cynnwys Cymdeithas yr Optometryddion, Ffederasiwn yr Optegwyr, Cymdeithas 
Optegwyr Cyflenwi Prydain a Chymdeithas Feddygol Prydain.    
 
Mae Optometreg Cymru, cynrychiolwyr y proffesiwn yng Nghymru, yn disgwyl i'r 
cynnydd yn y ffioedd, fel mewn blynyddoedd blaenorol, adlewyrchu'r rhai yn 
Lloegr.  Ymgynghorwyd yn anffurfiol ag Optometreg Cymru a Phartneriaeth 
Cydwasanaethau GIG Cymru, sy'n gwneud y taliadau ar ran y Byrddau Iechyd 
Lleol i'r proffesiwn, ar y cynnydd arfaethedig.   
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol  
 

Ni luniwyd Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer yr offeryn hwn gan mai cynyddu 
ffi statudol yn unig y mae.  
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SL(6)039 – Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 
Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 
(Coronafeirws) (Rhif 3) 2021b 

Cefndir a diben 

Mae'r Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc) (Cymru) 
(Coronafeirws) (Rhif 3) 2021 (“y Rheoliadau”) yn gwneud darpariaeth i estyn hyd y 
moratoriwm a ddarperir gan adran 82 o Ddeddf y Coronafeirws (2020 (“Y Ddeddf”). Yn ystod 
y cyfnod hwn, na chaniateir gorfodi ailfynediad neu fforffediad am beidio â thalu rhent mewn 
perthynas â thenantiaethau busnes perthnasol, drwy weithred neu fel arall, yn ystod y cyfnod 
perthnasol (“relevant period”).   

Mae adran 82(12) o’r Ddeddf yn diffinio’r cyfnod perthnasol fel cyfnod sy’n dechrau’r 
diwrnod ar ôl pasio’r Ddeddf ac sy’n gorffen ar 30 Mehefin 2020 neu unrhyw ddyddiad 
diweddarach a bennir mewn rheoliadau a wneir gan yr awdurdod cenedlaethol perthnasol.   
Gellir arfer y pŵer i bennu dyddiad diweddarach fwy nag unwaith er mwyn estyn y cyfnod 
perthnasol. 

Gweinidogion Cymru yw’r “relevant national authority” mewn perthynas â Chymru, a gallant 
felly wneud rheoliadau i estyn cyfnod perthnasol y warchodaeth y tu hwnt i 30 Mehefin 2020 
a, thrwy hynny, barhau â’r warchodaeth a ddarperir gan adran 82 o’r Ddeddf tan y dyddiad 
diweddarach a nodir yn y rheoliadau. Mae'r cyfnod perthnasol wedi'i estyn eisoes fwy nag 
unwaith. 

Estynnodd Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) 
(Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2021 y cyfnod perthnasol o 30 Mehefin 2020 tan 30 Medi 
2021.  Pwrpas y Rheoliadau presennol yw nodi y bydd y cyfnod perthnasol yn awr yn dod i 
ben, mewn perthynas â Chymru, ar 25 Mawrth 2022.  

Gweithdrefnau 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  
Caiff y Senedd ddirymu’r Rheoliadau cyn pen 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan 
fo’r Senedd wedi (i) ei diddymu, neu (ii) yn ystod toriad o dros bedwar diwrnod) ar ôl y 
dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 
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Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod 
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd 

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y 
paragraffau a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol sy’n cyfiawnhau hyn: 

“O ystyried pa mor ddiweddar yr ydym wedi cysylltu â rhanddeiliaid, ac o ystyried natur 
eu hymatebion, nid ydym wedi trafod ymhellach â rhanddeiliaid yn yr achos hwn.  
Cynhaliwyd ymarferion ymgysylltu i ddeall yn well yr effaith y mae'rwarchodaeth wedi'i 
chael ar denantiaid masnachol a landlordiaid yng Nghymruyn flaenorol, ac ar y cyfan 
roedd yr adborth yn debyg ym mhob cylch.   Roedd y prif bwyntiau yn cynnwys: 

• Bwriadwyd i'r darpariaethau fod yn fesur brys, tymor byr.          

• Mae'r moratoriwm yn dechrau cael effaith andwyol ar landlordiaid masnachol. 

• Mae’n debygol bod estyn y moratoriwm wedi arwain at ganlyniadau 
anfwriadol, gydag ôl-ddyledion rhent sydd wedi cronni yn rhoi busnesau mewn 
dyled sylweddol, y gellid ei alw i mewn ar fyr rybudd. 

• Mae'n bwysig, p'un a ydym yn caniatáu i’r gwarchodaethau ddod i ben neu’n eu 
hadnewyddu, y gwneir hyn fel pecyn a’i fod yn seiliedig ar drafodaethau agos ar 
draws Llywodraethau Cymru a Llywodraethau’r DU. 

• Gellir disgwyl i landlordiaid gymryd camau llym mewn perthynas ag ôl 
ddyledion rhent os yw’r moratoriwm yn cael ei godi.   Ar gyfer busnesau sy’n 
ymdrin ag effeithiau gorfod cau, nad oes ganddynt ffordd o greu incwm, mae 
talu rhent yn mynd yn fwyfwy anodd.  

• Mae'n rhesymol parhau i ddarparu cymorth ar gyfer busnesau yr effeithir 
arnynt nes eu bod yn gallu ailddechrau masnachu fel arfer.   

• Mae'n debyg mai ôl-ddyledion rhent masnachol yw'r pryder sylweddol olaf i 
fusnesau o ganlyniad i’r pandemig. 

• Y canlyniad gwaethaf fyddai “diben clogwyn” pan fydd pob gwarchodaeth i 
denantiaid yn cael ei thynnu'n ôl yn sydyn heb ddim i'w disodli. 

Bydd y pryderon a godir gan randdeiliaid yn ganolog i ddatblygiad safbwyntiau polisi a 
byddant yn llywio trafodaethau pellach gyda Llywodraeth y DU wrth i ni weithio i ddod 
o hyd i ateb addas i Gymru.” 
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2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod 
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd 

Mae’r Rheoliadau hyn yn berthnasol i hawliau landlordiaid masnachol o dan Erthygl 1 o 
Brotocol 1 (“A1P1”) o'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (gwarchod eiddo). Ni chaiff 
awdurdodau cyhoeddus ymyrryd â hawliau A1P1 hon os yw’r weithred, yn gyffredinol, yn 
gyfreithlon ac yn angenrheidiol er budd y cyhoedd.   

Mae'r Pwyllgor yn nodi y bydd y Rheoliadau yn estyn y cyfnod perthnasol dim ond tan 25 
Mawrth 2022.  

Mae'r Pwyllgor yn nodi hefyd y rhesymau a roddir i gyfiawnhau unrhyw ymyrraeth bosibl â 
hawliau dynol; yn enwedig y paragraffau a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol sy’n 
cefnogi mabwysiadu “Option 3” o’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol. 

“Byddai Opsiwn 3 yn rhoi rhagor o amser i fusnesau Cymru adfer wrth i'r economi 
wella, ac felly i gryfhau eu gallu i dalu eu rhent.  Mae Llywodraeth Cymru wedi 
amlinellu dull gofalus ac ystyriol ar gyfer llacio'r cyfyngiadau ar yr economi.  Er bod 
Cymru ar lefel rhybudd sero ar hyn o bryd, a chaniateir i bob busnes weithredu, dim 
ond ar 7 Awst 2021 y daeth y lefel hon i rym, ac felly bydd yn cymryd amser i lawer o 
fusnesau adfer nes eu bod mewn sefyllfa lle y gallant dalu rhent. 

………………. 

Wrth argymell Opsiwn 3, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod sefyllfa landlordiaid, fel 
buddsoddwyr a darparwyr seilwaith busnes hanfodol.  Bydd darpariaethau Opsiwn 3 yn 
parhau i roi landlordiaid o dan anfantais wrth negodi trefniadau gohirio rhent er mwyn 
lleddfu sefyllfa bresennol tenantiaid, wrth ar yr un pryd geisio diogelu eu hasedau.   
Fodd bynnag, rydym yn rhagweld y bydd mesurau eraill ar gael i landlordiaid.  Er 
enghraifft, drwy ddiwygiadau dilynol i Reoliadau Meddiannu Nwyddau 2013, bydd nifer 
y dyddiau y mae’n rhaid iddynt fynd heibio heb dderbyn rhent cyn y gellir cymryd 
camau i adennill ôl-ddyledion rhent masnachol yn parhau i fod yn 554 diwrnod. 

Mae'r Pwyllgor hefyd yn nodi datganiad Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething MS, ar 26 
Awst 2021, sy'n nodi: 

“Un o’r rhesymau dros gyflwyno’r moratoriwm oedd cyfyngu ar yr effaith sylweddol ar 
fusnesau o ganlyniad i’r gyfres o ymyriadau a chyfyngiadau a osodwyd ar economi 
Cymru yn ystod y pandemig.  

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ei bod yn bwriadu cyflwyno deddfwriaeth i 
ymdrin ar wahân â dyledion rhent masnachol sydd wedi cronni yn ystod y pandemig1. 
Rhagwelir y bydd hyn yn cynnwys egwyddorion y dylai landlordiaid a deiliaid 

 
1 https://www.gov.uk/government/publications/resolve-commercial-rent-arrears-accumulated-due-to-covid-
19  
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tenantiaethau busnes eu defnyddio i negodi ynghylch y dyledion hyn, a chyflwyno 
system o gyflafareddu rhwymol lle nad yw tenantiaid a landlordiaid yn gallu cytuno. 

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU hefyd ei bod: 

• Wedi estyn y "cyfnod perthnasol" yn Lloegr i 25 Mawrth 2022. Disgwylir i hyn hefyd 
ganiatáu amser i Senedd y DU basio'r ddeddfwriaeth sylfaenol sydd ei hangen. 

• Wedi estyn y cyfyngiadau ar adennill ôl-ddyledion rhent masnachol (CRAR), fel na 
ellir gweithredu i adennill ôl-ddyledion rhent masnachol nes bod o leiaf 554 
diwrnod heb dderbyn rhent wedi mynd heibio. 

• Wedi estyn y cyfyngiadau sy’n atal cyflwyno deiseb dirwyn i ben ar sail cais statudol 
wedi’i weithredu drwy Ddeddf Ansolfedd a Llywodraethu Corfforaethol 2020 tan 30 
Medi 2021.  

Rwyf wedi penderfynu estyn y "cyfnod perthnasol" at ddibenion adran 82 o'r Ddeddf 
mewn perthynas â Chymru tan 25 Mawrth 2022, drwy wneud Rheoliadau 
Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 
(Coronafeirws) (Rhif. 3) 2021.  Bydd y rhain yn rhoi'r un lefelau o warchodaeth yn hyn o 
beth i fusnesau Cymru â busnesau Lloegr, a bydd yn helpu busnesau Cymru i adfer 
wrth i'r economi wella.  Bydd hefyd yn rhoi'r hyn y credir ei fod yn ddigon o amser i 
Lywodraeth Cymru barhau i weithio i ystyried ac wedyn, lle bo angen, gweithredu 
mesurau mewn perthynas ag ôl-ddyledion rhent masnachol sydd wedi cronni yn ystod 
y pandemig yng Nghymru.  Disgwylir y bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda 
Llywodraeth y DU i ystyried ac i ddatblygu eu cynigion ymhellach 

Nid yw'r warchodaeth a ddarperir gan adran 82 o'r Ddeddf yn ystod y "cyfnod 
perthnasol" yn dileu'r gofyniad i dalu rhent, a hoffwn i fod yn glir y dylai tenantiaid, 
wrth gwrs, dalu rhent os ydynt yn gallu.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
3 Medi 2021 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 952 (Cy. 217) 

LANDLORD A THENANT, 

CYMRU 

Rheoliadau Tenantiaethau Busnes 

(Estyn Gwarchodaeth rhag 

Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) (Rhif 3) 2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau)  

Mae adran 82 o Ddeddf y Coronafeirws 2020 (“y 

Ddeddf”) yn sicrhau na chaniateir gorfodi ailfynediad 

neu fforffediad am beidio â thalu rhent mewn 

perthynas â thenantiaethau busnes perthnasol yn ystod 

y cyfnod perthnasol (“relevant period”). Mae adran 

82(12) o’r Ddeddf yn diffinio’r “relevant period” fel 

cyfnod sy’n dechrau â 26 Mawrth 2020, ac sy’n 

gorffen â 30 Mehefin 2020 neu ar unrhyw ddyddiad 

diweddarach a bennir mewn rheoliadau a wneir gan yr 

awdurdod cenedlaethol perthnasol.  

Gweinidogion Cymru yw’r awdurdod cenedlaethol 

perthnasol o ran Cymru.  

Estynnodd Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 

Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) 2020 (O.S. 2020/606 (Cy. 140)) y 

cyfnod perthnasol hyd 30 Medi 2020. 

Estynnodd Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 

Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) (Rhif 2) 2020 (O.S. 2020/960 (Cy. 

214)) y cyfnod perthnasol ymhellach hyd 31 Rhagfyr 

2020. 

Estynnodd Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 

Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) (Rhif 3) 2020 (O.S. 2020/1456 (Cy. 

314)) y cyfnod perthnasol ymhellach hyd 31 Mawrth 

2021. 

Estynnodd Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 

Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) 2021 (O.S. 2021/253 (Cy. 66)) y 

cyfnod perthnasol ymhellach hyd 30 Mehefin 2021. 
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Estynnodd Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 

Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) (Rhif 2) 2021 (O.S. 2021/759 (Cy. 

186)) y cyfnod perthnasol ymhellach hyd 30 Medi 

2021. 

O ganlyniad i’r Rheoliadau hyn, mae’r moratoriwm 

a ddarperir gan adran 82 o’r Ddeddf wedi ei estyn 

ymhellach hyd 25 Mawrth 2022.   

Mae rheoliad 2 o’r Rheoliadau hyn yn estyn y 

cyfnod perthnasol hyd 25 Mawrth 2022.  

Mae rheoliad 3 o’r Rheoliadau hyn yn dirymu 

Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 

Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) (Rhif 2) 2021. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn. Gellir cael copi oddi wrth: Llywodraeth Cymru, 

Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ ac ar wefan 

Llywodraeth Cymru ar www.llyw.cymru. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 952 (Cy. 217) 

LANDLORD A THENANT, 

CYMRU 

Rheoliadau Tenantiaethau Busnes 

(Estyn Gwarchodaeth rhag 

Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) (Rhif 3) 2021 

Gwnaed 23 Awst 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd 

Cymru 26 Awst 2021 

Yn dod i rym  30 Medi 2021 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pŵer a roddir iddynt gan adran 

82(12) o Ddeddf y Coronafeirws 2020(1).  

Enwi a chychwyn 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag 

Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 3) 

2021.  

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 30 Medi 2021.  

Estyn y cyfnod perthnasol sy’n darparu 

gwarchodaeth rhag fforffediad etc. 

2. At ddibenion adran 82 (tenantiaethau busnes yng 

Nghymru a Lloegr: gwarchodaeth rhag fforffediad 

etc.) o Ddeddf y Coronafeirws 2020, mae’r “relevant 

period”, fel y’i diffinnir yn is-adran (12) o’r adran 

honno yn gorffen, o ran Cymru, â 25 Mawrth 2022.  

                                                                               
(1) 2020 p. 7.  
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Dirymu  

3. Mae Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 

Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) (Rhif 2) 2021(1) wedi eu dirymu.  

 

 

Vaughan Gething  

Gweinidog yr Economi, un o Weinidogion Cymru 

23 Awst 2021 

 

                                                                               
(1)  O.S. 2021/759 (Cy. 186). 
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Memorandwm Esboniadol i Reoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 
Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif. 3) 2021 
 
Cafodd y Memorandwm Esboniadol hwn ei baratoi gan Grŵp yr Economi, Sgiliau 
a Chyfoeth Naturiol, ac fe’i gosodir gerbron Senedd Cymru ar y cyd â'r is-
ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.1. 
 
Datganiad y Gweinidog  
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol 
o effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth 
rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif. 3) 2021. Rwy’n fodlon bod y 
manteision yn cyfiawnhau’r costau tebygol. 
 
Vaughan Gething AS 
Gweinidog yr Economi 
26 Awst 2021 
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RHAN 1 
 

1. Disgrifiad 
 

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth i estyn hyd y moratoriwm a 
ddarperir gan adran 82 o Ddeddf y Coronafeirws (2020) ("y Ddeddf"), lle y  
gwaherddir gorfodi’r hawl i ailfynediad neu fforffediad, o dan denantiaeth fusnes 
berthnasol, am beidio â thalu’r rhent, drwy weithredu neu fel arall.  
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a’r Cyfansoddiad 
 
Yn ôl Llywodraeth y DU1, mae Ffederasiwn Eiddo Prydain (BPF) yn amcangyfrif 
y bydd £7.5 biliwn o ôl-ddyledion rhent masnachol ledled y DU erbyn 30 Mehefin 
2021. Mae Remit Consulting yn amcangyfrif bod £5.3 biliwn o rent masnachol 
dyledus ers mis Mawrth 2020 heb ei dalu ar 30 Mawrth, ac roedd hanner o’r swm 
hwn (£2.8 biliwn) yn y sector manwerthu.  
 
Yn ogystal, mae'r data diweddaraf ar gyfer y DU yn dangos bod taliadau rhent 
lletygarwch yn parhau i fod yn sylweddol is na’r cyfartaledd, gyda dim ond 23.6% 
o'r rhent yn cael ei dalu yn y sector tafarndai, bariau a bwytai 35 diwrnod ar ôl 
dyddiad talu mis Mawrth.  Er mai ar gyfer y DU gyfan mae’r ystadegau, mae 
cyfran o'r data hyn yn ymwneud â Chymru. 
 
Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd Adran 82 o Ddeddf Coronafeirws 
2020, sy'n atal landlordiaid tenantiaethau busnes perthnasol rhag troi tenantiaid 
allan am beidio â thalu’r rhent, yn parhau tan 25 Mawrth 2022 yn Lloegr, oni bai 
bod deddfwriaeth yn cael ei phasio cyn hyn. Disgwylir y bydd hyn yn rhoi digon 
o amser i Lywodraeth y DU ddeddfu mewn perthynas ag ôl-ddyledion rhent 
masnachol sydd wedi cronni yn ystod y pandemig. Rhagwelir y bydd hyn yn 
cynnwys ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid a thenantiaid gytuno ar y ffordd yr 
ymdrinnir â rhent masnachol sydd wedi cronni yn ystod y pandemig, a chyflwyno 
system o gyflafareddu rhwymol lle nad yw tenantiaid a landlordiaid yn gallu 
cytuno. Mae rhagor o wybodaeth am gynigion Llywodraeth y DU a mesurau eraill 
y mae Llywodraeth y DU wedi'u rhoi ar waith yn ei datganiad polisi sydd ar gael 
yma.   
 
Drwy estyn diwedd y "cyfnod perthnasol", fel y'i diffinnir gan adran 82(12) o 
Ddeddf Coronafeirws 2020, mewn perthynas â Chymru tan 25 Mawrth 2022, 
bydd Llywodraeth Cymru yn gallu parhau i weithio i ystyried ac wedyn, lle bo 
angen, gweithredu mesurau mewn perthynas ag ôl-ddyledion rhent sydd wedi 
cronni yn ystod y pandemig. Bydd hyn hefyd yn helpu i sicrhau nad yw busnesau 
Cymru yn cael eu rhoi o dan anfantais i'r busnesau hynny yn Lloegr, ac yn helpu 
busnesau Cymru i adfer wrth i'r economi wella.  
 
Gan fod Cymru bellach ar lefel rhybudd sero cynllun rheoli’r coronafeirws, rhaid 
cadw nifer y busnesau sydd dan fygythiad uniongyrchol o gael eu troi allan o'u 
heiddo yn isel wrth i’r economi ddechrau gwella. O ganlyniad, daw’r Rheoliadau 

 
1 Cefnogi busnesau sydd â dyledion rhent masnachol: datganiad polisi - GOV.UK (www.gov.uk) 
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hyn i rym ar 30 Medi 2021 er mwyn sicrhau nad oes bwlch yn y warchodaeth a 
roddir i denantiaid. Mae gwneud y penderfyniad hwn wedi bod yn hanfodol er 
mwyn sicrhau cysondeb priodol mewn perthynas â’r mesurau sy’n cael eu 
cymryd i fynd i'r afael ag effeithiau'r pandemig, gyda'r nod o sicrhau y gellir 
ystyried ateb tymor hwy ar gyfer ôl-ddyledion rhent a, lle bo angen, ei weithredu.  
 
3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
Mae adran 82 o'r Ddeddf yn gwneud darpariaeth sy’n gwahardd gorfodi’r hawl i 
ailfynediad neu fforffediad, o dan denantiaeth fusnes berthnasol, am beidio â 
thalu’r rhent, drwy weithredu neu fel arall, yn ystod y "cyfnod perthnasol”.  Mae 
adran 82(12) o'r Ddeddf yn diffinio'r "cyfnod perthnasol" fel y cyfnod sy'n dechrau 
ar y diwrnod ar ôl y diwrnod y pasiwyd y Ddeddf, ac sy'n dod i ben ar 30 Mehefin 
2020, neu unrhyw ddyddiad diweddarach a bennir gan yr awdurdod cenedlaethol 
perthnasol mewn rheoliadau.  Gellir arfer y pŵer i bennu dyddiad diweddarach 
mwy nag unwaith er mwyn estyn y "cyfnod perthnasol" ymhellach”. 

Gweinidogion Cymru yw'r "awdurdod cenedlaethol perthnasol" mewn perthynas 
â Chymru, ac felly cânt wneud rheoliadau i estyn y "cyfnod perthnasol" ar gyfer 
gwarchodaethau y tu hwnt i 30 Mehefin 2020, gan gynnal y warchodaeth a 
ddarperir gan adran 82 o'r Ddeddf tan ddyddiad diweddarach a bennir mewn 
rheoliadau.  

Mae’r Rheoliadau sydd mewn grym ar hyn o bryd, Rheoliadau Tenantiaethau 
Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) 
(Rhif 2) 2021 yn ymestyn y "cyfnod perthnasol" tan 30 Medi 2021.  

Mae’r Rheoliadau hyn yn dilyn gweithdrefn negyddol y Senedd. 

4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
Diben y Rheoliadau yw pennu y bydd y "cyfnod perthnasol", fel y'i diffinnir gan 
adran 82(12) o'r Ddeddf, mewn perthynas â Chymru yn dod i ben ar 25 Mawrth 
2022.  
 
Effaith y Rheoliadau yw estyn diwedd y "cyfnod perthnasol" lle y gwaherddir 
gorfodi’r hawl i ailfynediad neu fforffediad, o dan denantiaeth fusnes berthnasol, 
am beidio â thalu’r rhent, drwy weithredu neu fel arall, mewn perthynas â Chymru 
tan 25 Mawrth 2022. 
 
RHAN 2 – ASESIAD EFFAITH RHEOLEIDDIOL 
 

5. Yr Opsiynau 
 
Mae tri opsiwn wedi cael eu hystyried: 
 
Opsiwn 1: Gwneud dim – Gadael i'r ddarpariaeth sy'n gwarchod tenantiaid 
masnachol rhag cael eu troi allan am beidio â thalu’r rhent ddod i ben ar 30 Medi 
2021.  
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Opsiwn 2: Gwneud Rheoliadau i estyn y warchodaeth am dri mis arall tan 31 
Rhagfyr 2021.   
 
Opsiwn 3: Gwneud Rheoliadau i estyn y warchodaeth am bron i chwe mis arall i 
25 Mawrth 2022. 
 
Costau a manteision 
 
Mae goblygiadau ariannol posibl yn gysylltiedig â phob opsiwn. Gydag Opsiynau 
2 a 3 efallai y bydd pwysau cynyddol ar Weinidogion Cymru i roi cymorth ariannol 
ychwanegol i landlordiaid masnachol yn ystod y cyfnod hwn i dalu am y 
warchodaeth a roddir i denantiaid. Bwriad ymestyn y warchodaeth yw ategu 
adferiad yr economi drwy geisio sicrhau bod busnesau'n gallu parhau i fasnachu.  
 
Fodd bynnag, ategir yr asesiad gan ddata o Arolwg Dealltwriaeth ac Amodau 
Busnes (BICS) gwirfoddol bob pythefnos).  Fe'i cynhelir gan y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol (SYG), sy'n casglu barn busnesau ar effaith y coronafeirws 
(COVID-19) ar drosiant, prisiau, y gweithlu, masnach a chydnerthedd busnes. 
 
Mae Atodiad A yn cynnwys rhagor o wybodaeth am yr arolwg a dylid edrych ar y 
canfyddiadau yng nghyd-destun y wybodaeth hon. Er bod y data'n gymharol 
cyfredol, dylid nodi bod sefyllfa COVID-19 yn newid yn gyflym, ac felly gall 
negeseuon allweddol yr arolwg ddyddio’n gyflym iawn. Hefyd, nid yw'r arolwg yn 
ystyried y dyfodol, felly nid ymdrinnir ag amodau ac effeithiau ar fusnesau yn y 
dyfodol.  
 
Opsiwn 1: Gwneud dim – Gadael i'r ddarpariaeth sy'n gwarchod tenantiaid 
masnachol rhag camau fforffedu am beidio â thalu’r rhent ddod i ben ar 30 
Medi 2021. 
 
Drwy wneud dim, bydd y warchodaeth yn dod i ben, ac o ganlyniad mae risg 
uwch y gallai tenantiaid masnachol gael eu troi allan o'u heiddo am beidio â 
thalu’r rhent. Gan mai prif nod y ddeddfwriaeth wreiddiol oedd diogelu tenantiaid 
masnachol a swyddi, byddai dileu'r warchodaeth bresennol yn rhoi'r tenantiaid 
masnachol hynny, y gall rhai ohonynt fod wedi derbyn cymorth ariannol gan 
Lywodraethau Cymru a Llywodraeth y DU, mewn perygl uwch wrth i'r economi 
adfer. 
 
Un o ganlyniadau'r opsiwn hwn yw y bydd landlordiaid masnachol yn rhydd i 
gymryd camau yn erbyn tenantiaid am beidio â thalu’r rhent. Bydd hyn yn arwain 
naill ai at denantiaid masnachol yn talu’r holl rent sy'n ddyledus, neu rhan ohono, 
neu at achosion fforffedu. Fodd bynnag, oherwydd ansicrwydd yr hinsawdd 
economaidd bresennol, byddai angen i landlordiaid ystyried yn ofalus a fyddent 
yn elwa'n ariannol, gan ei bod yn bosibl na fydd tenantiaid yn gallu gwneud y 
taliadau sy’n ddyledus beth bynnag. Gall fod yn anodd dod o hyd i denant 
newydd, neu werthu'r eiddo, gan fod y galw am ofod masnachol mewn rhai 
sectorau (e.e. hamdden, manwerthu a lletygarwch) yn debygol o fod wedi 
gostwng, o leiaf yn y tymor byr. 
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Mae canlyniadau Cam 35 yr Arolwg Dealltwriaeth ac Amodau Busnes yn 
cynnwys y cyfnod rhwng 12 Gorffennaf a 25 Gorffennaf 2021.  Mae'n dangos, 
o’r busnesau nad ydynt wedi rhoi'r gorau i fasnachu'n barhaol, fod 51.9% o 
fusnesau yng Nghymru yn defnyddio neu'n bwriadu defnyddio’r Cynllun Cadw 
Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (y Cynllun Cadw Swyddi), o'u cymharu â 
52.8% o fusnesau yn yr Alban, 51.5% yng Ngogledd Iwerddon a 47.7% yn Lloegr.  
 
Mae busnesau yng Nghymru wedi defnyddio amrediad eang o gynlluniau 
llywodraeth yn ystod yr argyfwng. Mae’r rhain yn cynnwys: 
 

• Grantiau busnes wedi’u hariannu gan Lywodraethau'r DU a’r 
Llywodraethau datganoledig; 

• Benthyciadau achrededig neu gytundebau cyllid a gefnogir gan y 
Llywodraeth; a 

• Cynllun Swyddi Kickstart i bobl ifanc yn ogystal â’r Cynllun Cadw Swyddi. 
 
O'r busnesau nad ydynt wedi rhoi'r gorau i fasnachu'n barhaol, nid yw 35.5% o'r 
rhai sy'n gweithredu yng Nghymru yn defnyddio, nac yn bwriadu defnyddio, yr un 
o’r cynlluniau neu’r cymhellion a gefnogir gan y Llywodraeth. Mae hyn o’i 
gymharu â 40.4% yn Lloegr, 35.9% yng Ngogledd Iwerddon a 36.1% yn yr Alban. 
Hefyd, o’r busnesau nad ydynt wedi rhoi'r gorau i fasnachu'n barhaol ac sydd 
wedi gwneud cais am grant gan y Llywodraeth yng Nghymru, ni dderbyniodd 
3.7% y grant. Mae hyn o’i gymharu â 2.7% yng Ngogledd Iwerddon, 4.4% yn yr 
Alban a 4.8% yn Lloegr.  
 
Y casgliad yw y byddai Opsiwn 1 yn rhoi busnesau Cymru o dan anfantais o’u 
cymharu â busnesau yn Lloegr, lle mae’r warchodaeth o dan adran 82 o Ddeddf 
y Coronafeirws 2020 ar hyn o bryd yn para tan 25 Mawrth 2022.  Byddai hyn 
hefyd yn gadael busnesau Cymru i ddelio â diwedd y Cynllun Cadw Swyddi ar yr 
un pryd ag y mae'r warchodaeth rhag fforffediad yn dod i ben, ac ni fyddai'n 
cyflawni'r amcan polisi i helpu busnesau a diogelu tenantiaid masnachol rhag 
fforffediad yn ystod pandemig y Coronafeirws.  
 
Opsiwn 2 – Gwneud Rheoliadau i estyn y warchodaeth am dri mis arall tan 
31 Rhagfyr 2021. 

Mae coronafeirws wedi lleihau gweithgarwch economaidd, gan arwain at 
ostyngiad mewn incwm i lawer o fusnesau. Mae’r Arolwg Dealltwriaeth ac 
Amodau Busnes yn dangos y canlynol: 

• Nododd 11.6% o fusnesau yng Nghymru fod eu trosiant wedi gostwng y 
tu allan i'r ystod arferol. Mae hyn o’i gymharu ag 13.8% yn yr Alban, 
14.6% yn Lloegr a 9.6% yng Ngogledd Iwerddon.  

• Ar draws yr holl fusnesau sy'n masnachu yng Nghymru ar hyn o bryd, 
datganodd 5.6% fod eu helw wedi gostwng mwy na 50% a dywedodd 
7.3% fod eu helw wedi gostwng rhwng 20–50%.  

• Y ganran o fusnesau yng Nghymru a chanddynt arian wrth gefn ar gyfer 
mwy na chwe mis oedd 42.1%. Mae hyn o’i gymharu â 46.9% yn yr 
Alban, 42.4% yn Lloegr a 43.3% yng Ngogledd Iwerddon.  
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• Roedd gan 37.3% o fusnesau yng Nghymru arian wrth gefn ar gyfer llai 
na chwe mis (2.5% heb unrhyw arian wrth gefn), o’i chymharu â 34.7% 
(2.4% heb unrhyw arian wrth gefn) yn yr Alban, 40.1% (4% heb unrhyw 
arian wrth gefn) yn Lloegr a 32.2% (2.9% heb unrhyw arian wrth gefn) 
yng Ngogledd Iwerddon 

Ansolfedd: 
 
Yng Nghymru, o’r busnesau nad ydynt wedi rhoi'r gorau i fasnachu'n barhaol: 

• Roedd 9.4% mewn risg gymedrol o ansolfedd 

• Roedd 53.6% mewn risg isel o ansolfedd 

• Nid oedd 28.5% mewn unrhyw risg o ansolfedd 
 
Hyder busnes: 
 
Yng Nghymru, o’r busnesau sy'n masnachu ar hyn o bryd: 

• Dywedodd 65.5% eu bod yn hyderus iawn y byddent yn goroesi'r tri mis 
nesaf; 

• Dywedodd 28.5% eu bod yn weddol hyderus y byddent yn goroesi'r tri 
mis nesaf. 

 
Gwariant cyfalaf 
 
Yn ôl pob golwg mae pandemig y coronafeirws (COVID19) hefyd wedi effeithio 
ar wariant cyfalaf busnesau yng Nghymru. O'r holl fusnesau sy'n parhau i 
fasnachu yng Nghymru, dywedodd 5.9% fod eu gwariant cyfalaf wedi dod i ben, 
a dywedodd 15.5% fod gwariant cyfalaf wedi bod yn is na'r arfer. 
 
Bydd yr opsiwn hwn yn caniatáu i Lywodraeth Cymru barhau i warchod tenantiaid 
masnachol yn ystod cyfnod parhaus o ansicrwydd, ond ar yr un pryd heb ddileu'n 
ormodol yr hawliau a'r rhwymedïau sy'n galluogi landlordiaid i gymryd camau am 
fethu talu rhent.  Fodd bynnag, nid yw'n rhoi'r un warchodaeth ag i fusnesau yn 
Lloegr, ac ni fyddai'n rhoi digon o amser inni ystyried ymhellach a, lle bo angen, 
gweithio gyda Llywodraeth y DU ar fesurau i Gymru mewn perthynas ag ôl-
ddyledion rhent masnachol sydd wedi cronni yn ystod y pandemig.  Felly, nid 
argymhellir yr opsiwn hwn.   
  
Opsiwn 3: Gwneud Rheoliadau i estyn y warchodaeth am ychydig o dan 
chwe mis arall tan 25 Mawrth 2022. 
 
Byddai Opsiwn 3 yn rhoi rhagor o amser i fusnesau Cymru adfer wrth i'r economi 
wella, ac felly i gryfhau eu gallu i dalu eu rhent. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
amlinellu dull gofalus ac ystyriol ar gyfer llacio'r cyfyngiadau ar yr economi. Er 
bod Cymru ar lefel rhybudd sero ar hyn o bryd, a chaniateir i bob busnes 
weithredu, dim ond ar 7 Awst 2021 y daeth y lefel hon i rym, ac felly bydd yn 
cymryd amser i lawer o fusnesau adfer nes eu bod mewn sefyllfa lle y gallant 
dalu rhent. 
 
Mae'r sector a’r farchnad eiddo masnachol yn chwarae rhan bwysig yn yr 
economi ac wrth cyflenwi a darparu’r seilwaith hwnnw sy’n hanfodol i fusnesau, 
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sef eiddo masnachol, lle y gall busnesau weithredu a thyfu. Felly, mae’n bwysig 
cydnabod anghenion y landlordiaid a’r fusnesau sy’n denantiaid Nid yw'r 
warchodaeth a ddarperir gan adran 82 o Ddeddf y Coronafeirws 2020 yn ystod 
y cyfnod perthnasol yn dileu'r gofyniad i dalu’r rhent, ond mae'n atal hawl landlord 
i gymryd camau fforffedu am beidio â thalu’r rhent yn ystod y cyfnod perthnasol.  
 
Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ei bod yn bwriadu cyflwyno deddfwriaeth 
i ymdrin ar wahân â dyledion rhent masnachol sydd wedi cronni yn ystod y 
pandemig, a chyflwyno system lle bydd yn ofynnol i landlordiaid a thenantiaid 
gytuno ar y ffordd yr ymdrinnir ag yr ôl-ddyledion. Lle nad yw landlordiaid a 
thenantiaid yn gallu cytuno, rhaid iddynt ymgymryd â phroses gyflafareddu 
rhwymol i sicrhau y gwneir cytundeb sy’n rhwymo mewn cyfraith rhwng y partïon 
y mae'n rhaid iddynt lynu ato. Deellir y bydd hyn yn cael ei gyflwyno yn y sesiwn 
Seneddol hon yn y DU.  
 
Ers cyhoeddiad Llywodraeth y DU, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn 
dadansoddi'r cynigion i ddeall y goblygiadau i Gymru a busnesau Cymru. Bydd 
Llywodraeth Cymru yn parhau i asesu'r sefyllfa yn ystod y cyfnod hwn, a byddwn 
yn gweithio i ystyried ac wedyn, lle bo angen,  gweithredu ateb ar gyfer Cymru 
mewn perthynas ag ôl-ddyledion rhent sydd wedi cronni yn ystod y pandemig. 
 
Er mwyn cefnogi trafodaethau rhwng tenantiaid a landlordiaid ymhellach, 
cyhoeddodd Llywodraeth y DU hefyd ei bod: 
 

• Wedi styn y warchodaeth bresennol ar gyfer tenantiaid masnachol rhag 
cael eu troi allan tan 25 Mawrth 2022 yn Lloegr, oni bai bod deddfwriaeth 
yn cael ei phasio cyn hyn. 
 

• O 24 Mehefin, wedi estyn y cyfyngiadau ar adennill ôl-ddyledion rhent 
masnachol (CRAR), fel na ellir gweithredu i adennill ôl-ddyledion rhent 
masnachol nes bod o leiaf 554 diwrnod heb dderbyn rhent wedi mynd 
heibio.   
 

• Wedi estyn y cyfyngiadau sy’n atal cyflwyno deiseb dirwyn i ben ar sail 
cais statudol wedi’i weithredu drwy Ddeddf Ansolfedd a Llywodraethu 
Corfforaethol 2020 tan 30 Medi 2021. 

 
 
Wrth argymell Opsiwn 3, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod sefyllfa 
landlordiaid, fel buddsoddwyr a darparwyr seilwaith busnes hanfodol. Bydd 
darpariaethau Opsiwn 3 yn parhau i roi landlordiaid o dan anfantais wrth negodi 
trefniadau gohirio rhent er mwyn lleddfu sefyllfa bresennol tenantiaid, wrth ar yr 
un pryd geisio diogelu eu hasedau.  Fodd bynnag, rydym yn rhagweld y bydd 
mesurau eraill ar gael i landlordiaid. Er enghraifft, drwy ddiwygiadau dilynol i 
Reoliadau Meddiannu Nwyddau 2013, bydd nifer y dyddiau y mae’n rhaid iddynt 
fynd heibio heb dderbyn rhent cyn y gellir cymryd camau i adennill ôl-ddyledion 
rhent masnachol yn parhau i fod yn 554 diwrnod.     
 
Bydd estyn y "cyfnod perthnasol" at ddibenion adran 82 o Ddeddf y Coronafeirws 
2020 mewn perthynas â Chymru tan 25 Mawrth 2022 yn rhoi'r un lefelau o 
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warchodaeth yn hyn o beth i fusnesau Cymru â'r rhai yn Lloegr, a bydd yn helpu 
busnesau Cymru i adfer wrth i'r economi wella. Bydd hefyd yn rhoi'r hyn y credir 
ei fod yn ddigon o amser i Lywodraeth Cymru barhau i weithio i ystyried ac 
wedyn, lle bo angen, gweithredu mesurau mewn perthynas ag ôl-ddyledion rhent 
masnachol sydd wedi cronni yn ystod y pandemig yng Nghymru.  Disgwylir y 
bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda Llywodraeth y DU i ystyried ac i ddatblygu 
eu cynigion ymhellach  
 
 
 
 
6. Ymgynghoriad    
 
O ystyried pa mor ddiweddar yr ydym wedi cysylltu â rhanddeiliaid, ac o ystyried 
natur eu hymatebion, nid ydym wedi trafod ymhellach â rhanddeiliaid yn yr achos 
hwn. Cynhaliwyd ymarferion ymgysylltu i ddeall yn well yr effaith y mae'r 
warchodaeth wedi'i chael ar denantiaid masnachol a landlordiaid yng Nghymru 
yn flaenorol, ac ar y cyfan roedd yr adborth yn debyg ym mhob cylch.  Roedd y 
prif bwyntiau yn cynnwys: 
 

• Bwriadwyd i'r darpariaethau fod yn fesur brys, tymor byr. 

• Mae'r moratoriwm yn dechrau cael effaith andwyol ar landlordiaid 
masnachol.  

• Mae’n debygol bod estyn y moratoriwm wedi arwain at ganlyniadau 
anfwriadol, gydag ôl-ddyledion rhent sydd wedi cronni yn rhoi busnesau 
mewn dyled sylweddol, y gellid ei alw i mewn ar fyr rybudd. 

• Mae'n bwysig, p'un a ydym yn caniatáu i’r gwarchodaethau ddod i ben 
neu’n eu hadnewyddu, y gwneir hyn fel pecyn a’i fod yn seiliedig ar 
drafodaethau agos ar draws Llywodraethau Cymru a Llywodraethau’r 
DU. 

• Gellir disgwyl i landlordiaid gymryd gamau llym mewn perthynas ag ôl-
ddyledion rhent os yw’r moratoriwm yn cael ei godi.  Ar gyfer busnesau 
sy’n ymdrin ag effeithiau gorfod cau, nad oes ganddynt ffordd o greu 
incwm, mae talu rhent yn mynd yn fwyfwy anodd.   

• Mae'n rhesymol parhau i ddarparu cymorth ar gyfer busnesau yr effeithir 
arnynt nes eu bod yn gallu ailddechrau masnachu fel arfer. 

• Mae'n debyg mai ôl-ddyledion rhent masnachol yw'r pryder sylweddol 
olaf i fusnesau o ganlyniad i’r pandemig. 

• Y canlyniad gwaethaf fyddai “diben clogwyn” pan fydd pob 
gwarchodaeth i denantiaid yn cael ei thynnu'n ôl yn sydyn heb ddim i'w 
disodli. 

 
Bydd y pryderon wedi’u codi gan randdeiliaid yn ganolog i ddatblygu safbwyntiau 
polisi, a byddant yn llywio rhagor o drafodaethau â Llywodraeth y DU wrth inni 
weithio i ddod o hyd i ateb addas i Gymru. 
 
7. Asesu’r Gystadleuaeth   
 
Ar ôl cwblhau’r prawf Hidlo’r Gystadleuaeth, canfuwyd na fydd unrhyw effeithiau 
ar gystadleuaeth.  
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8. Adolygu ar ôl gweithredu  
 
Mae effaith y Rheoliadau wedi’i chyfyngu i gyfnod penodol, a bydd y sefyllfa’n 
cael ei hadolygu cyn y dyddiad arfaethedig ar gyfer diwedd yr estyniad ar 25 
Mawrth 2022.  
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Atodiad A 
 
Mesur y data 
 

Tabl 1: Y sampl a chyfraddau ymateb ar gyfer Camau 33, 34 a 35 yr 
Arolwg Dealltwriaeth ac Amodau Busnes 

Cam  
1 Gorffennaf 2021 
Cam Cyhoeddi 33  

15 Gorffennaf 
2021 

Cam Cyhoeddi 34  

29 Gorffennaf 
2021 

Cam Cyhoeddi 35  

Sampl  38,621  38,573  38,763  

Ymateb  9,645  9,058  9,036  

Cyfradd 25.0%  23.5%  23.3%  

 
Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol – Yr Arolwg Dealltwriaeth ac 
Amodau Busnes 
 
Nodiadau 
 
Mae'r canlyniadau'n seiliedig ar yr ymatebion i’r Arolwg Dealltwriaeth ac 
Amodau Busnes gwirfoddol sy’n cael ei gynnal bob wythnos, sy'n dangos barn 
busnesau ar berfformiad ariannol, y gweithlu, prisiau, masnach a chydnerthedd 
busnes. Roedd Cam 35 o’r Arolwg yn fyw ar gyfer y cyfnod rhwng 12 a 25 
Gorffennaf 2021. Ar gyfer cwestiynau ynglŷn â'r pythefnos diwethaf, gofynnwyd 
i fusnesau am eu profiad yn ystod y cyfnod cyfeirio rhwng 28 Mehefin ac 11 
Gorffennaf 2021.  Mae cwestiynau'r arolwg ar gael. 
 
Cwmpas 
 

Mae'r Arolwg Busnes Misol yn cwmpasu'r DU ar gyfer cynhyrchiant, ond dim 
ond Prydain Fawr ar gyfer gwasanaethau. Mae'r Mynegai Gwerthiannau 
Manwerthu ac Adeiladu yn canolbwyntio ar Brydain Fawr. Felly, bydd yr Arolwg 
Dealltwriaeth ac Amodau Busnes yn cynnwys y DU ar gyfer y diwydiannau 
cynhyrchu, ond Prydain Fawr yn unig ar gyfer yr elfennau eraill o’r economi sy’n 
rhan o’r arolwg. 
 
Y diwydiannau sy’n cael eu hystyried yw: 
 
• gwasanaethau anariannol (gan gynnwys gwasanaethau proffesiynol, 

gwyddonol, cyfathrebu, gweinyddol, trafnidiaeth, llety a bwyd, iechyd preifat 
ac addysg, a gwasanaethau adloniant) 

• dosbarthu (gan gynnwys manwerthu, cyfanwerthu a’r sector moduron) 
• cynhyrchu (gan gynnwys gweithgynhyrchu, echdynnu olew a nwy, 

cynhyrchu a chyflenwi ynni, a rheoli dŵr a gwastraff) 
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• adeiladu (gan gynnwys peirianneg sifil, adeiladu tai, datblygu eiddo a 
chrefftwyr adeiladu arbenigol fel plymwyr, trydanwyr a phlastrwyr) 
 
Mae'r diwydiannau canlynol wedi'u heithrio o'r arolwg: 

• amaethyddiaeth 
• gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn 
• darparu iechyd ac addysg i’r cyhoedd 
• cyllid ac yswiriant. 
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SL(6)023 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd Gweithredwyr) 
(Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) (Cymru) 2021 

Cefndir a diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”), a Rheoliadau Diogelu 
Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profi cyn Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) 
(Cymru) (Diwygio) 2021 (“y Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr”). 

Yn benodol, mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol i ychwanegu 
pedwar digwyddiad at Atodlen 4 (Rhestr o ddigwyddiadau chwaraeon).  Gall unigolyn 
derfynu cyfnod o hunanynysu i gystadlu yn y digwyddiadau chwaraeon a restrir yn Atodlen 4 
neu hyfforddi ar eu cyfer, neu ddarparu hyfforddiant neu gefnogaeth arall i berson sy'n 
cystadlu yn y digwyddiadau chwaraeon.  Y pedwar digwyddiad a ychwanegwyd at Atodlen 4 
yw: 

• Cylchdaith Golff Ewrop – Pencampwriaeth Agored Cazoo 
• R & A – Cwpan Curtis; 
• Red Bull Hardline; a 
• The Tour of Britain. 

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio'r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwr fel nad yw’n 
ofynnol i weithredwr sicrhau bod teithiwr ar wasanaeth perthnasol, sy’n berson sy’n cael ei 
orfodi’n gyfreithlon i deithio yng nghwrs estraddodiad, trosglwyddiad carcharor neu 
allgludiad, yn meddu ar hysbysiad o: 

• ganlyniad prawf cyn ymadael negatif; neu 
• y trefniadau a wnaed i gydymffurfio ag unrhyw ofynion o ran profion ar ôl 

cyrraedd. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  
Gall y Senedd ddirymu'r Gorchymyn cyn pen 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan 
fydd y Senedd: (i) wedi'i diddymu, neu (ii) ar doriad sy’n fwy na phedwar diwrnod) o'r 
dyddiad y cafodd ei osod gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Tudalen y pecyn 42

Eitem 3.4



   
 

 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu 

Nodwyd y tri phwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod 
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.  

Nodwn gyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyriad posibl â hawliau dynol.  Yn 
benodol, nodwn y paragraffau a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

“Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y 
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur. 

Mae’r Llywodraeth o’r farn nad yw’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr yn cyffwrdd 
â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn Ewropeaidd ar 
Hawliau Dynol.  I’r graddau y gallant o bosibl gyffwrdd ag unrhyw hawliau o’r fath, 
mae’r Llywodraeth o’r farn bod yr ymyrraeth yn fach iawn ac y gellir ei chyfiawnhau fel 
ymyrraeth angenrheidiol a chymesur i gyflawni nod dilys.  Nid yw’r diwygiadau i’r 
Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr a wneir gan y Rheoliadau hyn yn newid y 
ffordd y maent yn cyffwrdd â hawliau unigol.” 

2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod 
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.  

Nodwn na chynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ar y Rheoliadau hyn.  Yn benodol, nodwn y 
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

“Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.” 

3. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod 
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.  

Nodwn fod y rheol 21 diwrnod yn cael ei thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fod rhwng y 
dyddiad y gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad y daw'r offeryn i 
rym), a nodwn yr esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan Eluned Morgan AS, y Gweinidog 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 12 Gorffennaf 
2021. 
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Yn benodol, nodwn yr hyn a ganlyn yn y llythyr: 

“Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn 
ddod i rym cyn gynted ag y bo modd a pharhau â'r dull pedair gwlad o ymdrin â 
theithio rhyngwladol; o ystyried y newid yn y dystiolaeth ynglŷn â’r risg mewn 
perthynas â'r clefyd hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos 
hwn.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Nid oes angen ymateb oddi wrth Llywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
28.07.2021 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 826 (Cy. 193) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol ac Atebolrwydd 

Gweithredwyr) (Cymru) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 

2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid ywʼr nodyn hwn yn rhan oʼr Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) 2020 (O.S. 2020/574 (Cy. 132)) (y 

“Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) a Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, 

Profion cyn Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) 

(Cymru) (Diwygio) 2021 (O.S. 2021/48 (Cy. 11)) (y 

“Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr”). 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod 

gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar ôl bod 

dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n 

cyrraedd Cymru o wledydd neu diriogaethau nad ydynt 

yn esempt ynysu am gyfnod sydd i’w bennu yn unol 

â’r Rheoliadau hynny. 

Mae rheoliad 2 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio 

Atodlen 4 i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol er 

mwyn diweddaru’r rhestr o ddigwyddiadau chwaraeon 

penodedig. Caiff unigolyn adael ynysiad er mwyn 

cystadlu neu hyfforddi mewn digwyddiad chwaraeon a 

bennir yn Atodlen 4, neu er mwyn darparu 

hyfforddiant neu gymorth arall i berson sy’n cystadlu 

mewn digwyddiad o’r fath. 

Mae’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr yn 

gosod gofynion ar bersonau sy’n gweithredu 

gwasanaethau teithwyr rhyngwladol (“gweithredwyr”) 

sy’n cyrraedd Cymru o’r tu allan i’r ardal deithio 

gyffredin. Yn unol â’r gofynion hynny rhaid i 

weithredwyr, er enghraifft, sicrhau bod teithwyr sy’n 
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teithio ar y gwasanaethau hynny yn meddu ar 

hysbysiad o ganlyniad prawf negyddol a’u bod wedi 

gwneud trefniadau i gymryd profion pellach ar ôl 

iddynt gyrraedd. 

Mae rheoliad 3 yn diwygio’r Rheoliadau 

Atebolrwydd Gweithredwyr fel nad yw’n ofynnol i 

weithredwr sicrhau bod teithiwr yn meddu ar 

ganlyniad prawf cyn ymadael negyddol, neu wedi 

gwneud trefniadau i gymryd profion ar ôl iddo 

gyrraedd, os yw’r teithiwr hwnnw yn cael ei orfodi’n 

gyfreithlon i deithio yng nghwrs estraddodiad, 

trosglwyddiad carcharor neu allgludiad. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ni luniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 826 (Cy. 193) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol ac Atebolrwydd 

Gweithredwyr) (Cymru) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 

2021 

Gwnaed  am 11.54 a.m. ar 12 Gorffennaf 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd 

 Cymru am 4.45 p.m. ar 12 Gorffennaf 2021 

Yn dod i rym am 4.00 a.m. ar 14 Gorffennaf 2021 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir iddynt gan adrannau 45B a 45P(2) o Ddeddf 

Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1), yn 

gwneud y Rheoliadau a ganlyn. 

Enwi a dod i rym 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol 

ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau 

Amrywiol) (Rhif 2) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym am 4.00 a.m. ar 14 

Gorffennaf 2021. 

                                                                               
(1) 1984 p. 22. Mewnosodwyd Rhan 2A gan adran 129 o 

Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (p. 14). Mae’r 
swyddogaeth o wneud rheoliadau o dan Ran 2A wedi ei rhoi 
i “the appropriate Minister”. O dan adran 45T(6) o Ddeddf 
1984 y Gweinidog priodol, o ran Cymru, yw Gweinidogion 
Cymru. 
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Diwygiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 

2020 

2. Yn Atodlen 4 (digwyddiadau chwaraeon 

penodedig) i Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 

Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020(1), ar y diwedd 

mewnosoder— 

“Cylchdaith Golff Ewrop – 

Pencampwriaeth Agored Cazoo, 

R & A – Cwpan Curtis, 

Red Bull Hardline, 

The Tour of Britain”. 

Diwygiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn 

Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) 

(Diwygio) 2021 

3.—(1) Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn 

Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) 

(Diwygio) 2021(2) wedi eu diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 5 (gofyniad i sicrhau bod teithwyr yn 

meddu ar hysbysiad o ganlyniad prawf negyddol), ar ôl 

paragraff (2)(a) mewnosoder— 

“(aa) sy’n cael ei orfodi’n gyfreithlon i 

deithio i’r Deyrnas Unedig yng nghwrs 

estraddodiad, dychweliad carcharor 

neu allgludiad;”. 

(3) Yn rheoliad 5A (gofyniad i sicrhau bod teithwyr 

yn meddu ar hysbysiad o drefniadau profi ar ôl 

cyrraedd)— 

                                                                               
(1) O.S. 2020/574 (Cy. 132), a ddiwygiwyd gan O.S. 2020/595 

(Cy. 136), O.S. 2020/714 (Cy. 160), O.S. 2020/726 (Cy. 
163), O.S. 2020/804 (Cy. 177), O.S. 2020/817 (Cy. 179), 
O.S. 2020/840 (Cy. 185), O.S. 2020/868 (Cy. 190), O.S. 
2020/886 (Cy. 196), O.S. 2020/917 (Cy. 205), O.S. 
2020/942, O.S. 2020/944 (Cy. 210), O.S. 2020/962 (Cy. 
216), O.S. 2020/981 (Cy. 220), O.S. 2020/1015 (Cy. 226), 
O.S. 2020/1042 (Cy. 231), O.S. 2020/1080 (Cy. 243), O.S. 
2020/1098 (Cy. 249), O.S. 2020/1133 (Cy. 258), O.S. 
2020/1165 (Cy. 263), O.S. 2020/1191 (Cy. 269), O.S. 
2020/1223 (Cy. 277), O.S. 2020/1232 (Cy. 278), O.S. 
2020/1237 (Cy. 279), O.S. 2020/1288 (Cy. 286), O.S. 
2020/1329 (Cy. 295), O.S. 2020/1362 (Cy. 301), O.S. 
2020/1477 (Cy. 316), O.S. 2020/1521 (Cy. 325), O.S. 
2020/1602 (Cy. 332), O.S. 2020/1645 (Cy. 345), O.S. 
2021/20 (Cy. 7), O.S. 2021/24 (Cy. 8), O.S. 2021/46 (Cy. 
10), O.S. 2021/48 (Cy. 11), O.S. 2021/50 (Cy. 12), O.S. 
2021/66 (Cy. 15), O.S. 2021/72 (Cy. 18), O.S. 2021/95 (Cy. 
26), O.S. 2021/154 (Cy. 38), O.S. 2021/305 (Cy. 78), O.S. 
2021/361 (Cy. 110), O.S. 2021/454 (Cy. 144), O.S. 2021/500 
(Cy. 149), O.S. 2021/568 (Cy. 156), O.S. 2021/584 (Cy. 
161), O.S. 2021/646 (Cy. 166), O.S. 2021/669 (Cy. 170) ac 
O.S. 2021/765 (Cy. 187). 

(2) O.S. 2021/48 (Cy. 11), a ddiwygiwyd gan O.S. 2021/72 (Cy. 
18), O.S. 2021/171 (Cy. 39), O.S. 2021/305 (Cy. 78), O.S. 
2021/584 (Cy. 161) ac O.S. 2021/646 (Cy. 166). 
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(a) ym mharagraff (2)(a), yn lle “; neu” rhodder 

“;”; 

(b) ar ôl paragraff (2)(a), mewnosoder— 

“(aa) sy’n cael ei orfodi’n gyfreithlon i 

deithio i’r Deyrnas Unedig yng nghwrs 

estraddodiad, dychweliad carcharor 

neu allgludiad; neu”. 

 

Eluned Morgan 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

un o Weinidogion Cymru 

Am 11.54 a.m. ar 12 Gorffennaf 2021 
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau 
Amrywiol) (Rhif 2) 2021 
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Lywodraeth Cymru ac fe’i gosodir 
gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1.  
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol 
ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2021. 
 
 
 
Eluned Morgan AS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
12 Gorffennaf 2021 
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1. Disgrifiad 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) a Rheoliadau 
Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael ac 
Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021 (“y Rheoliadau Atebolrwydd 
Gweithredwyr”). 
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
 
Dod i rym 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, hysbyswyd y Llywydd 
nad yw’r Rheoliadau yn cydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod. Trwy beidio â 
chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn ddod i rym 
cyn gynted ag y bo modd a pharhau â'r dull pedair gwlad o ymdrin â theithio 
rhyngwladol. O ystyried y newid yn y dystiolaeth ynglŷn â’r risg mewn perthynas â'r 
clefyd hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos hwn. 
 
Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 
 
Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyrraeth ar 
y sail ei bod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur.  
 
Mae’r Llywodraeth o’r farn nad yw’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr yn 
cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. I’r graddau y gallant o bosibl gyffwrdd ag unrhyw 
hawliau o’r fath, mae’r Llywodraeth o’r farn bod yr ymyrraeth yn fach iawn ac y gellir 
ei chyfiawnhau fel ymyrraeth angenrheidiol a chymesur i gyflawni nod dilys. Nid yw’r 
diwygiadau i’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr a wneir gan y Rheoliadau hyn 
yn newid y ffordd y maent yn cyffwrdd â hawliau unigol. 
 
3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (“Deddf 1984”), a rheoliadau a 
wnaed oddi tani, yn darparu fframwaith deddfwriaethol ar gyfer diogelu iechyd yng 
Nghymru a Lloegr. Gwneir y Rheoliadau hyn drwy ddibynnu ar y pwerau yn 
adrannau 45B a 45P(2) o Ddeddf 1984. Mae'r Memoranda Esboniadol ar gyfer y 
Rheoliadau Teithio Rhyngwladol a’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr yn rhoi 
rhagor o wybodaeth am y pwerau hyn. 
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4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol er mwyn 
ychwanegu’r pedwar digwyddiad a ganlyn at Atodlen 4 – Rhestr o ddigwyddiadau 
chwaraeon:  
 

• Cylchdaith Golff Ewrop – Pencampwriaeth Agored Cazoo 

• R & A – Cwpan Curtis 

• Red Bull Hardline 

• The Tour of Britain 
 
Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr fel 
nad yw’n ofynnol i weithredwr sicrhau bod teithiwr ar wasanaeth perthnasol, sy’n 
berson sy’n cael ei orfodi’n gyfreithlon i deithio yng nghwrs estraddodiad, 
trosglwyddiad carcharor neu allgludiad, yn meddu ar hysbysiad o; 
 

• ganlyniad prawf cyn ymadael negatif 

• y trefniadau a wnaed i gydymffurfio ag unrhyw ofynion o ran profion ar ôl 
cyrraedd 

 
Mae Gweinidogion Cymru o’r farn bod y diwygiadau hyn yn gymesur â’r hyn y maent 
yn ceisio ei gyflawni, sef ymateb i fygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 
cyhoedd. 
 
5. Ymgynghori  
 
Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.  
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol  
 
Ni chynhaliwyd unrhyw asesiad effaith rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau 
hyn oherwydd yr angen i’w rhoi ar waith ar fyrder i ymdrin â bygythiad difrifol ac 
uniongyrchol i iechyd y cyhoedd. 
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Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
               Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales  

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 
fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
Elin Jones AS  
Y Llywydd  
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 
 
 

12 Gorffennaf 2021 
 
 
Annwyl Elin 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd 
Gweithredwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2021 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946 rwy’n eich hysbysu y 
bydd yr Offeryn Statudol hwn yn dod i rym am 04:00 a.m. ar 14 Gorffennaf 2021, lai na 
21 diwrnod ar ôl iddo gael ei osod. Mae copi o’r offeryn a’r Memorandwm Esboniadol 
sy’n cyd-fynd ag ef ynghlwm er gwybodaeth ichi.    
 
Mae’r offeryn statudol hwn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) a Rheoliadau 
Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael ac 
Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021 (“y Rheoliadau Atebolrwydd 
Gweithredwyr”). 
 
Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud y diwygiadau a ganlyn: 
 
Maent yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol er mwyn ychwanegu’r pedwar 
digwyddiad a ganlyn at Atodlen 4 – Rhestr o ddigwyddiadau chwaraeon:  
 

 Cylchdaith Golff Ewrop – Pencampwriaeth Agored Cazoo 

 R & A – Cwpan Curtis 

 Red Bull Hardline 

 The Tour of Britain. 

 
Maent hefyd yn diwygio’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr fel nad yw’n ofynnol i 
weithredwr sicrhau bod teithiwr ar wasanaeth perthnasol, sy’n berson sy’n cael ei 
orfodi’n gyfreithlon i deithio yng nghwrs estraddodiad, trosglwyddiad carcharor neu 
allgludiad, yn meddu ar hysbysiad o: 
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 ganlyniad prawf cyn ymadael negatif; 

 y trefniadau a wnaed i gydymffurfio ag unrhyw ofynion o ran profion ar ôl cyrraedd. 
 

Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn 
ddod i rym cyn gynted ag y bo modd a pharhau â'r dull pedair gwlad o ymdrin â theithio 
rhyngwladol. O ystyried y newid yn y dystiolaeth ynglŷn â’r risg mewn perthynas â'r 
clefyd hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos hwn. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 
a’r Trefnydd, Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a’r Cyfansoddiad, Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, 
Pennaeth Gwasanaethau’r Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth 
Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
 
Yn gywir 

 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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SL(6)028 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y 
Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau 
Amrywiol) (Rhif 2) 2021 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol1 yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar 
ôl bod dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n cyrraedd Cymru o wledydd neu 
diriogaethau nad ydynt yn esempt ynysu am gyfnod penodol. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol drwy wneud y 
newidiadau canlynol: 

 Gwneud y newidiadau canlynol i'r rhestrau Coch, Oren a Gwyrdd: 
o ychwanegu Cuba, Indonesia, Myanmar a Sierra Leone at y rhestr Goch; 
o dileu Ynysoedd Baleares ac Ynysoedd Prydeinig y Wyryf oddi ar y rhestr 

Werdd (a’u hychwanegu at y rhestr Oren); 
o ychwanegu Bwlgaria, Croatia, Hong Kong a Taiwan at y rhestr Werdd. 

 
 Cynnwys darpariaeth i ddigwyddiadau penodol ddefnyddio darparwyr profion preifat 

ar gyfer profion gorfodol. 
 

 Dileu’r gofyniad i gael prawf ar ddiwrnod 8 a’r gofyniad i hunanynysu ar gyfer y 
teithwyr canlynol o wledydd sydd ar y rhestr Oren: 

o preswylwyr o’r DU sydd wedi'u brechu yn llawn; 
o plant o dan 18 oed; 
o pobl sydd wedi cymryd rhan mewn treialon brechlyn. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  
Gall y Senedd ddirymu'r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddyddiau pan fo’r 
Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) mewn cyfnod o doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r 
dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd. 

 

 
1 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (O.S. 2020/574) 

Tudalen y pecyn 55

Eitem 3.5



   
 

 

 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn.  

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y tri phwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn.  

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn fod y rheol 21 diwrnod yn cael ei thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fod rhwng y 
dyddiad y gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad y daw'r offeryn 
i rym), a nodwn yr esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan Eluned Morgan AS, y 
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 16 
Gorffennaf 2021. Yn benodol, nodwn fod y llythyr yn dweud y canlynol: 

 “Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn 
ddod i rym cyn gynted ag y bo modd a pharhau â'r dull pedair gwlad o ymdrin â 
theithio rhyngwladol. O ystyried y newid yn y dystiolaeth ynglŷn â’r risg mewn 
perthynas â'r clefyd hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos 
hwn.” 

2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn gyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau dynol. Yn 
benodol, nodwn y paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y 
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur. 

 Mae’r Llywodraeth o’r farn nad yw’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd yn 
cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. I’r graddau y gallant o bosibl gyffwrdd ag unrhyw 
hawliau o’r fath, mae’r Llywodraeth o’r farn bod yr ymyrraeth yn fach iawn ac y gellir ei 
chyfiawnhau fel ymyrraeth angenrheidiol a chymesur i gyflawni nod dilys. Nid yw’r 
diwygiadau i’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd a wneir gan y Rheoliadau 
hyn yn newid y ffordd y maent yn cyffwrdd â hawliau unigol.”  
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3. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y 
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.”  

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
29 Gorffennaf 2021 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 863 (Cy. 202) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd 

y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 

2021  

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) 2020 (O.S. 2020/574 (Cy. 132)) (y 

“Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) a Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y 

Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 

2020 (O.S. 2020/595 (Cy. 136)) (y “Rheoliadau 

Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd”). 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod 

gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar ôl bod 

dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n 

cyrraedd Cymru o wledydd neu diriogaethau nad ydynt 

yn esempt ynysu am gyfnod sydd i’w bennu yn unol 

â’r Rheoliadau hynny.  

Mae rheoliad 3 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio 

rheoliad 2 o’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol er 

mwyn cyflwyno diffiniad newydd mewn perthynas â 

theithwyr sydd wedi eu brechu ac eraill. Mae hefyd yn 

gwneud mân ddiwygiad canlyniadol er mwyn symud 

diffiniad presennol o fewn y Rheoliadau hynny. 

Mae rheoliad 4 yn cyflwyno esemptiadau ar gyfer 

teithwyr sydd wedi eu brechu yn llawn yn y DU â 

brechlyn a gymeradwywyd. Mae’r esemptiadau hyn 

hefyd yn gymwys i’r rhai sy’n cymryd rhan mewn 

treialon brechlynnau penodol, a dinasyddion o’r DU 

neu breswylwyr yn y DU sydd o dan 18 oed pan fônt 

yn cyrraedd Cymru. Mae’r teithwyr hynny wedi eu 

hesemptio rhag gorfod ynysu ar ôl dychwelyd o wlad 
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neu diriogaeth nad yw’n esempt (ac eithrio un a bennir 

yn Atodlen 3A i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol), 

ac nid oes ond gofyniad iddynt gymryd prawf diwrnod 

2. Mae’r esemptiadau hyn yn gymwys felly mewn 

perthynas â theithwyr perthnasol sy’n cyrraedd o’r hyn 

a elwir yn gyffredin y gwledydd ‘rhestr oren’.  

Mae rheoliadau 5, 6, 7, 8, 10 a 13 yn gwneud 

diwygiadau pellach i’r Rheoliadau Teithio 

Rhyngwladol er mwyn rhoi effaith i’r esemptiadau 

newydd hyn. 

Mae rheoliad 9 yn cyflwyno trefn brofi newydd 

mewn perthynas â ‘digwyddiadau penodedig’, sy’n 

golygu’r digwyddiadau hynny a bennir yn yr Atodlen 

1E newydd i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol. Mae 

rheoliad 5 yn hepgor pobl y mae’r drefn newydd hon 

yn gymwys iddynt o’r darpariaethau profi yn rheoliad 

6AB o’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol. 

Mae rheoliadau 11 a 12 yn gwneud darpariaeth 

bellach mewn perthynas â throseddau a hysbysiadau 

cosb benodedig sy’n ymwneud â methiannau i 

gydymffurfio â’r gofynion mewn perthynas â phrofion 

digwyddiadau penodedig. 

Mae rheoliad 15 yn diwygio’r rhestr o wledydd a 

thiriogaethau esempt yn Atodlen 3 i’r Rheoliadau 

Teithio Rhyngwladol. Nid yw’n ofynnol i bersonau 

sy’n dod i Gymru ar ôl bod mewn gwlad neu 

diriogaeth esempt ynysu, ni waeth beth fo’u statws o 

dan yr esemptiadau newydd sy’n ymwneud â brechu. 

Mae rheoliad 15 yn ychwanegu Bwlgaria, Croatia, 

Hong Kong a Taiwan at y rhestr o wledydd a 

thiriogaethau esempt y tu allan i’r ardal deithio 

gyffredin. Mae rheoliad 15 hefyd yn hepgor Ynysoedd 

Baleares ac Ynysoedd Prydeinig y Wyryf o’r rhestr. 

Mae rheoliad 16 yn diwygio’r rhestr o wledydd a 

thiriogaethau sy’n ddarostyngedig i fesurau 

ychwanegol yn Atodlen 3A i’r Rheoliadau Teithio 

Rhyngwladol. Mae personau nad ydynt yn esempt 

wedi eu gwahardd rhag dod i Gymru pan fônt wedi 

bod mewn gwlad neu diriogaeth a restrir yn Atodlen 

3A o fewn 10 niwrnod i gyrraedd, yn unol â rheoliad 

12E o’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol. Mae 

rheoliad 16 yn ychwanegu Cuba, Indonesia, Myanmar 

a Sierra Leone at y rhestr o wledydd a thiriogaethau 

sy’n ddarostyngedig i fesurau ychwanegol. 

Mae’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd 

yn gosod gofynion ar weithredwyr gwasanaethau 

teithwyr rhyngwladol sy’n dod o’r tu allan i’r ardal 

deithio gyffredin i faes awyr, maes hofrenyddion neu 

borthladd môr yng Nghymru i ddarparu gwybodaeth 

iechyd y cyhoedd benodedig i deithwyr. 

O ganlyniad i’r diwygiadau a wneir i’r Rheoliadau 

Teithio Rhyngwladol gan reoliadau 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 

13 o’r Rheoliadau hyn, mae rheoliad 17 yn diwygio’r 
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wybodaeth iechyd y cyhoedd benodedig y mae rhaid i 

weithredwyr ei darparu i deithwyr cyn iddynt deithio i 

Gymru ac wrth iddynt deithio iddi. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ni luniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn.  
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 863 (Cy. 202) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd 

y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 

2021  

Gwnaed am 3.49 p.m. ar 16 Gorffennaf 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd  

Cymru  am 6.00 p.m. ar 16 Gorffennaf 2021 

Yn dod i rym am 4.00 a.m. ar 19 Gorffennaf 2021 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir iddynt gan adrannau 45B, 45F(2) a 45P(2) o 

Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1), 

yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn.  

Enwi a dod i rym 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a 

Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2021.  

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym am 4.00 a.m. ar 19 

Gorffennaf 2021. 

                                                                               
(1) 1984 p. 22. Mewnosodwyd Rhan 2A gan adran 129 o 

Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (p. 14). Mae’r 
swyddogaeth o wneud rheoliadau o dan Ran 2A wedi ei rhoi 
i “the appropriate Minister”. O dan adran 45T(6) o Ddeddf 
1984 y Gweinidog priodol, o ran Cymru, yw Gweinidogion 
Cymru.  
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Diwygiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 

2020 

2. Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 

Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020(1) wedi eu 

diwygio fel a ganlyn. 

Diwygiadau i reoliad 2 

3. Yn rheoliad 2(1) (dehongli cyffredinol), yn y 

lleoedd priodol mewnosoder— 

“ystyr “gwlad neu diriogaeth esempt” 

(“exempt country or territory”) yw— 

(a) gwlad neu diriogaeth o fewn yr ardal 

deithio gyffredin; 

(b) gwlad neu diriogaeth a restrir yn 

Atodlen 3, 

ac mae unrhyw gyfeiriad at “gwlad neu 

diriogaeth nad yw’n esempt” (“non-exempt 

country or territory”) i’w ddehongli yn unol 

â hynny;”;  

“mae i “teithiwr rheoliad 2A” (“regulation 

2A traveller”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 

2A;”. 

Rheoliad newydd 2A 

4. Ar ôl rheoliad 2 (dehongli cyffredinol) 

mewnosoder— 

“Esemptiadau ar gyfer teithwyr sydd wedi eu 

brechu ac eraill 

2A.—(1) Yn y Rheoliadau hyn, mae person 

(“P”) yn deithiwr rheoliad 2A os yw P yn 

bodloni gofynion paragraff (2) ac unrhyw un 

                                                                               
(1) O.S. 2020/574 (Cy. 132), a ddiwygiwyd gan O.S. 2020/595 

(Cy. 136), O.S. 2020/714 (Cy. 160), O.S. 2020/726 (Cy. 
163), O.S. 2020/804 (Cy. 177), O.S. 2020/817 (Cy. 179), 
O.S. 2020/840 (Cy. 185), O.S. 2020/868 (Cy. 190), O.S. 
2020/886 (Cy. 196), O.S. 2020/917 (Cy. 205), O.S. 
2020/942, O.S. 2020/944 (Cy. 210), O.S. 2020/962 (Cy. 
216), O.S. 2020/981 (Cy. 220), O.S. 2020/1015 (Cy. 226), 
O.S. 2020/1042 (Cy. 231), O.S. 2020/1080 (Cy. 243), O.S. 
2020/1098 (Cy. 249), O.S. 2020/1133 (Cy. 258), O.S. 
2020/1165 (Cy. 263), O.S. 2020/1191 (Cy. 269), O.S. 
2020/1223 (Cy. 277), O.S. 2020/1232 (Cy. 278), O.S. 
2020/1237 (Cy. 279), O.S. 2020/1288 (Cy. 286), O.S. 
2020/1329 (Cy. 295), O.S. 2020/1362 (Cy. 301), O.S. 
2020/1477 (Cy. 316), O.S. 2020/1521 (Cy. 325), O.S. 
2020/1602 (Cy. 332), O.S. 2020/1645 (Cy. 345), O.S. 
2021/20 (Cy. 7), O.S. 2021/24 (Cy. 8), O.S. 2021/46 (Cy. 
10), O.S. 2021/48 (Cy. 11), O.S. 2021/50 (Cy. 12), O.S. 
2021/66 (Cy. 15), O.S. 2021/72 (Cy. 18), O.S. 2021/95 (Cy. 
26), O.S. 2021/154 (Cy. 38), O.S. 2021/305 (Cy. 78), O.S. 
2021/361 (Cy. 110), O.S. 2021/454 (Cy. 144), O.S. 2021/500 
(Cy. 149), O.S. 2021/568 (Cy. 156), O.S. 2021/584 (Cy. 
161), O.S. 2021/646 (Cy. 166), O.S. 2021/669 (Cy. 170), 
O.S. 2021/765 (Cy. 187) ac O.S. 2021/826 (Cy. 193). 
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neu ragor o baragraffau (3) i (6) o’r rheoliad 

hwn.  

(2) Mae P wedi bod mewn gwlad neu 

diriogaeth nad yw’n esempt, ac eithrio un a 

restrir yn Atodlen 3A, o fewn y cyfnod o 10 

niwrnod sy’n dod i ben â’r diwrnod y mae P yn 

cyrraedd Cymru. 

(3) Mewn perthynas â P— 

(a) mae wedi cwblhau cwrs o ddosau o 

frechlyn awdurdodedig a chafwyd y 

dos olaf o leiaf 14 o ddiwrnodau cyn 

iddo gyrraedd Cymru, 

(b) cafodd y cwrs hwnnw o ddosau yn y 

Deyrnas Unedig, 

(c) mae’n gallu darparu prawf os yw 

hynny’n ofynnol gan swyddog 

mewnfudo y bodlonir y gofyniad yn is-

baragraff (a), drwy bàs COVID y GIG 

neu bàs cyfatebol oddi wrth GIG yr 

Alban, GIG Cymru neu’r Adran Iechyd 

yng Ngogledd Iwerddon, a 

(d) mae wedi datgan bod P wedi cwblhau 

cwrs o frechlyn awdurdodedig gan 

ddefnyddio cyfleuster y cyfeirir ato yn 

rheoliad 4(1). 

(4) Mae P— 

(a) wedi cymryd rhan, neu yn cymryd 

rhan, mewn treial clinigol o frechlyn 

awdurdodedig ar gyfer brechu yn erbyn 

y coronafeirws a gynhaliwyd neu a 

gynhelir yn unol â gofynion 

Rheoliadau Meddyginiaethau i’w 

Defnyddio gan Bobl (Treialon 

Clinigol) 2004(1), 

(b) yn gallu darparu prawf o’r cymryd rhan 

hwnnw, ac 

(c) wedi datgan bod P wedi cymryd rhan 

neu yn cymryd rhan mewn treial 

clinigol o’r fath gan ddefnyddio 

cyfleuster y cyfeirir ato yn rheoliad 

4(1). 

(5) Mae P— 

(a) yn preswylio fel arfer yn y 

Deyrnas Unedig, a  

                                                                               
(1) O.S. 2004/1031, a ddiwygiwyd gan adran 116 o Ddeddf 

Gofal 2014 (p. 23) a chan O.S. 2004/3224, O.S. 2005/2754, 
O.S. 2005/2759, O.S. 2006/562, O.S. 2006/928, O.S. 
2006/2984, O.S. 2007/289, O.S. 2007/3101, O.S. 2008/941, 
O.S. 2010/231, O.S. 2010/551, O.S. 2010/1882, O.S. 
2011/2581, O.S. 2012/134, O.S. 2012/504, O.S. 2012/1641, 
O.S. 2012/1916, O.S. 2013/532, O.S. 2016/190, O.S. 
2016/696, O.S. 2019/593, O.S. 2019/744, O.S. 2019/1094 ac 
O.S. 2020/1488. 
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(b) o dan 18 oed pan fo’n cyrraedd 

Cymru. 

(6) Mae P naill ai— 

(a) yn berson— 

 (i) sydd wedi cwblhau cwrs o ddosau 

o frechlyn o dan raglen frechu’r 

Deyrnas Unedig dramor, a 

chafwyd y dos olaf o leiaf 14 o 

ddiwrnodau cyn iddo gyrraedd 

Cymru, 

 (ii) sy’n gallu darparu prawf os yw 

hynny’n ofynnol gan swyddog 

mewnfudo o’r gofynion ym 

mharagraff (i), a 

 (iii) sydd wedi datgan bod P wedi 

cwblhau cwrs o ddosau o 

frechlynnau fel a ddisgrifir ym 

mharagraff (i) gan ddefnyddio 

cyfleuster y cyfeirir ato yn 

rheoliad 4(1), neu 

(b) yn ddibynnydd i berson a ddisgrifir yn 

unrhyw un o baragraffau (a) i (c) o’r 

diffiniad o “rhaglen frechu’r Deyrnas 

Unedig dramor” ac o dan 18 mlwydd 

oed pan fo’n cyrraedd Cymru. 

 (7) At ddibenion paragraffau (3) a (6), mae P 

wedi cwblhau cwrs o ddosau os yw P wedi cael 

y cwrs cyflawn o ddosau a bennir— 

(a) yn y crynodeb o nodweddion y 

cynnyrch a gymeradwywyd fel rhan o’r 

awdurdodiad marchnata ar gyfer y 

brechlyn awdurdodedig, neu 

(b) yn y cyfarwyddiadau defnyddio a 

gymeradwywyd fel rhan o’r 

awdurdodiad gan yr awdurdod 

trwyddedu ar sail dros dro o dan 

reoliad 174 o Reoliadau 

Meddyginiaethau Dynol 2012(1) ar 

gyfer y brechlyn awdurdodedig. 

(8) At ddibenion paragraff (6), pan fo P wedi 

cael dos o frechlyn awdurdodedig yn y Deyrnas 

Unedig a dos o frechlyn o dan raglen frechu’r 

Deyrnas Unedig dramor, bernir bod P wedi cael 

cwrs o ddosau o frechlyn o dan raglen frechu’r 

Deyrnas Unedig dramor. 

(9) At ddibenion y rheoliad hwn, mae plentyn 

i’w drin fel pe bai’n gwneud datganiad gan 

ddefnyddio cyfleuster y cyfeirir ato yn rheoliad 

4(1), ac yn darparu unrhyw brawf sy’n ofynnol, 

os gwneir y datganiad hwnnw, ac os darperir y 

                                                                               
(1) O.S. 2012/1916. 
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prawf, gan berson sy’n teithio gyda’r plentyn 

hwnnw ac sy’n gyfrifol amdano.  

 (10) Yn y rheoliad hwn— 

mae i “yr awdurdod trwyddedu” yr ystyr a 

roddir i “the licensing authority” yn 

rheoliad 6(2) o Reoliadau Meddyginiaethau 

Dynol 2012 (yr awdurdod trwyddedu a’r 

Gweinidogion); 

 mae i “awdurdodiad marchnata” yr ystyr a 

roddir i “marketing authorisation” yn 

rheoliad 8(1) o Reoliadau Meddyginiaethau 

Dynol 2012 (dehongli cyffredinol); 

ystyr “brechlyn awdurdodedig” 

(“authorised vaccine”) yw cynnyrch 

meddyginiaethol ar gyfer brechu yn erbyn y 

coronafeirws— 

(a) a awdurdodwyd i’w gyflenwi yn y 

Deyrnas Unedig yn unol ag 

awdurdodiad marchnata, neu 

(b) a awdurdodwyd gan yr awdurdod 

trwyddedu ar sail dros dro o dan 

reoliad 174 o Reoliadau 

Meddyginiaethau Dynol 2012 

(cyflenwi mewn ymateb i ymlediad 

cyfryngau pathogenig etc.);  

mae i “contractiwr y llywodraeth” yr ystyr a 

roddir i “government contractor” yn adran 

12(2) o Ddeddf Cyfrinachau Swyddogol 

1989(1); 

mae i “cynnyrch meddyginiaethol” yr ystyr 

a roddir i “medicinal product” yn rheoliad 2 

o Reoliadau Meddyginiaethau Dynol 2012 

(cynhyrchion meddyginiaethol); 

“GIG” (“NHS”) yw’r gwasanaeth iechyd a 

barheir o dan adran 1(1) o Ddeddf y 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2006(2); 

“GIG yr Alban” (“NHS Scotland”) yw’r 

gwasanaeth iechyd a barheir o dan adran 

1(1) o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol (Yr Alban) 1978(3); 

 “GIG Cymru” (“NHS Wales”) yw’r 

gwasanaeth iechyd a barheir o dan adran 

1(1) o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol (Cymru) 2006(4); 

mae i “gwas y Goron” yr ystyr a roddir i 

“Crown servant” yn adran 12(1)(a) i (e) o 

Ddeddf Cyfrinachau Swyddogol 1989: 

                                                                               
(1) 1989 p. 6.  
(2) 2006 p. 41; amnewidiwyd adran 1 gan adran 1 o Ddeddf 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2012 (p. 7). 
(3) 1978 p. 29. 
(4) 2006 p. 42. 
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ystyr “pàs COVID y GIG” (“NHS COVID 

pass”) yw’r cofnodion COVID-19 ar ap 

ffôn clyfar y GIG a ddatblygir ac a 

weithredir gan yr Ysgrifennydd Gwladol 

drwy’r wefan ar NHS.uk neu drwy lythyr ar 

ôl brechiad COVID-19 a geir oddi wrth y 

GIG; 

ystyr “rhaglen frechu’r Deyrnas Unedig 

dramor” (“United Kingdom vaccine roll-out 

overseas”) yw gweinyddu’r brechlyn yn 

erbyn y coronafeirws i— 

(a) gweision y Goron, contractwyr y 

llywodraeth neu bersonél arall sydd 

wedi eu lleoli neu eu seilio dramor a’u 

dibynyddion o dan y cynllun o’r enw 

rhaglen frechu COVID-19 staff y 

Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a 

Datblygu, 

(b) preswylwyr y tiriogaethau tramor 

Prydeinig, Ynysoedd y Sianel ac Ynys 

Manaw, fel rhan o raglen y cytunwyd 

arni yn y diriogaeth dramor gyda 

llywodraeth y Deyrnas Unedig, neu 

(c) personél milwrol neu sifilaidd, 

contractwyr y llywodraeth a’u 

dibynyddion mewn lleoliadau milwrol 

tramor, gan gynnwys y tiriogaethau 

tramor Prydeinig, Ynysoedd y Sianel 

ac Ynys Manaw, o dan y cynllun 

brechu a ddarperir neu a gymeradwyir 

gan Wasanaethau Meddygol 

Amddiffyn y DU; 

mae i “treial clinigol” yr ystyr a roddir i 

“clinical trial” yn rheoliad 2(1) o Reoliadau 

Meddyginiaethau i’w Defnyddio gan Bobl 

(Treialon Clinigol) 2004.” 

Diwygiadau i reoliad 6AB 

5.—(1) Mae rheoliad 6AB (gofyniad i archebu a 

chymryd profion) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn. 

(2) Ym mharagraff (1)(c), o flaen paragraff (i) 

mewnosoder— 

 “(ai) rheoliad 6L;”. 

(3) Ym mharagraff (2)(d), yn lle paragraff (ii) 

rhodder— 

 “(ii) archeb ar gyfer prawf diwrnod 2 

mewn cysylltiad ag— 

(aa) person (“P”) sy’n cyrraedd 

Cymru ar ôl bod mewn 

gwlad neu diriogaeth 

esempt a restrir yn Atodlen 

3 o fewn y cyfnod o 10 

niwrnod sy’n dod i ben â’r 
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diwrnod y mae P yn 

cyrraedd Cymru; 

(bb) teithiwr rheoliad 2A.” 

Diwygiadau i reoliad 6DB 

6.—(1) Mae rheoliad 6DB (gofyniad i ynysu o fethu 

â chymryd profion: teithwyr o wledydd a thiriogaethau 

esempt) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn lle’r pennawd rhodder “Gofyniad i ynysu o 

fethu â chymryd profion: teithwyr o wledydd a 

thiriogaethau esempt a theithwyr rheoliad 2A”.  

(3) Ym mharagraff (3), yn lle “a restrir yn Atodlen 

3” rhodder “y tu allan i’r ardal deithio gyffredin”.  

Diwygiadau i reoliad 6HB 

7.—(1) Mae rheoliad 6HB (goblygiadau cael 

canlyniad prawf amhendant: teithwyr o wledydd a 

thiriogaethau esempt) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn.  

(2) Yn lle’r pennawd rhodder “Goblygiadau cael 

canlyniad prawf amhendant: teithwyr o wledydd a 

thiriogaethau esempt a theithwyr rheoliad 2A”. 

(3) Ym mharagraff (3), yn lle “a restrir yn Atodlen 

3” rhodder “y tu allan i’r ardal deithio gyffredin”.  

Diwygiadau i reoliad 6K 

8.—(1) Mae rheoliad 6K (profi’r gweithlu) wedi ei 

ddiwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn lle paragraff (1) rhodder— 

“(1) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys i berson 

(“P”) sy’n 5 oed neu drosodd— 

(a) sy’n cyrraedd Cymru, 

(b) sydd, o fewn y cyfnod o 10 niwrnod 

sy’n dod i ben â’r diwrnod y mae P yn 

cyrraedd Cymru, wedi bod y tu allan i’r 

ardal deithio gyffredin, ac 

(c) sy’n berson a bennir yn— 

 (i) paragraff 6 o Atodlen 2, neu 

 (ii) rheoliad 12E(2)(g).” 

(3) Ar ôl paragraff (1) mewnosoder— 

“(1A) Rhaid i P gymryd prawf gweithlu ar 

gyfer diwrnod 2 yn unol â pharagraff (6)— 

(a) pan fo P yn deithiwr rheoliad 2A, neu 

(b) pan na fo P wedi bod mewn gwlad neu 

diriogaeth nad yw’n esempt o fewn y 

cyfnod o 10 niwrnod sy’n dod i ben â’r 

diwrnod y mae P yn cyrraedd Cymru.” 

(4) Ym mharagraff (2), ar y dechrau mewnosoder 

“Pan na fo paragraff (1A) yn gymwys,”. 
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(5) Ym mharagraff (6)(b), ar ôl “yw prawf” 

mewnosoder “ar gyfer canfod y coronafeirws”. 

Rheoliad newydd 6L 

9. Ar ôl rheoliad 6K (profi’r gweithlu) 

mewnosoder— 

“Profi o ran digwyddiadau penodedig 

6L.—(1) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys i 

berson (“P”) sy’n 5 oed neu drosodd— 

(a) sy’n cyrraedd Cymru, 

(b) sydd wedi bod y tu allan i’r ardal 

deithio gyffredin o fewn y cyfnod o 10 

niwrnod sy’n dod i ben â’r diwrnod y 

mae P yn cyrraedd Cymru, ac 

(c) sy’n berson perthnasol mewn 

digwyddiad penodedig. 

(2) Rhaid i P gymryd prawf digwyddiad ar 

gyfer diwrnod 2 yn unol â pharagraff (9)— 

(a) pan fo P yn deithiwr rheoliad 2A, neu  

(b) pan na fo P wedi bod mewn gwlad neu 

diriogaeth nad yw’n esempt o fewn y 

cyfnod o 10 niwrnod sy’n dod i ben â’r 

diwrnod y mae P yn cyrraedd Cymru. 

(3) Pan na fo paragraff (2) yn gymwys, rhaid i 

P gymryd prawf digwyddiad ar gyfer diwrnod 2 

a diwrnod 8 yn unol â pharagraff (9) mewn 

perthynas â phob categori o brawf.  

(4) Pan na fo P yn cymryd prawf digwyddiad 

fel sy’n ofynnol gan y rheoliad hwn am fod 

ganddo esgus rhesymol, rhaid i P, cyn gynted ag 

y bo’n ymarferol pan na fydd y materion sy’n 

arwain at yr esgus rhesymol yn gymwys 

mwyach, gymryd prawf digwyddiad arall.  

(5) Pan fo prawf digwyddiad arall wedi ei 

gymryd yn lle—  

(a) prawf digwyddiad sydd i’w gymryd ar 

gyfer diwrnod 2, mae P i’w drin fel pe 

bai wedi cymryd prawf digwyddiad ar 

ddiwrnod 2 yn unol â’r rheoliad hwn; 

(b) prawf digwyddiad sydd i’w gymryd ar 

gyfer diwrnod 8, mae P i’w drin fel pe 

bai wedi cymryd prawf digwyddiad ar 

ddiwrnod 8 yn unol â’r rheoliad hwn. 

(6) Mae rheoliadau 6DA i 6HB yn gymwys i 

berson sy’n ddarostyngedig i’r rheoliad hwn fel 

pe bai— 

(a) cyfeiriadau at reoliad 6AB a 6AB(1) yn 

gyfeiriadau at reoliad 6L a 6L(1) yn y 

drefn honno; 
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(b) cyfeiriadau at brawf diwrnod 2 yn 

gyfeiriadau at brawf digwyddiad a 

gymerir ar gyfer diwrnod 2; 

(c) cyfeiriadau at brawf diwrnod 8 yn 

gyfeiriadau at brawf digwyddiad a 

gymerir ar gyfer diwrnod 8; 

(d)   y canlynol wedi ei roi yn lle rheoliad 

6DB(5)— 

“(5) Mae’r paragraff hwn yn gymwys i 

brawf digwyddiad arall.”; 

(e) y canlynol wedi ei roi yn lle rheoliad 

6HA(5)— 

“(5) Mae’r paragraff hwn yn gymwys i 

brawf digwyddiad arall.” 

 (7) Pan fo prawf digwyddiad yn cynhyrchu 

canlyniad amhendant, rhaid i P, cyn gynted ag y 

bo’n rhesymol ymarferol, gymryd prawf 

digwyddiad pellach ac mae’r prawf digwyddiad 

pellach hwnnw i’w drin fel prawf digwyddiad 

arall.  

(8) Rhaid i berson sy’n gyfrifol am drefnu 

digwyddiad penodedig— 

(a) cymryd camau rhesymol i hwyluso 

cymryd profion digwyddiadau gan 

berson perthnasol mewn perthynas â’r 

digwyddiad penodedig y mae’n 

gyfrifol amdano; 

(b) rhoi sylw i unrhyw ganllawiau a 

ddyroddir gan Weinidogion Cymru at 

ddibenion is-baragraff (a). 

(9) Yn y rheoliad hwn—  

ystyr “digwyddiad penodedig” (“a specified 

event”) yw digwyddiad a restrir yn Atodlen 

1E; 

ystyr “person perthnasol” (“relevant 

person”) mewn perthynas â digwyddiad 

penodedig yw— 

(a) person sy’n cyfranogi yn y digwyddiad 

i ennill bywoliaeth; 

(b) unigolyn sy’n hanfodol i redeg y 

digwyddiad, gan gynnwys— 

 (i) staff gweithredol syʼn hanfodol i 

redeg y digwyddiad; 

 (ii) swyddogion y digwyddiad; 

 (iii) dyfarnwyr; 

 (iv) staff darlledu a newyddiadurwyr 

syʼn rhoi sylw i’r digwyddiad; 

(c) unigolyn sy’n hanfodol i gefnogi 

person a ddisgrifir ym mharagraff (a), 

gan gynnwys— 
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 (i) staff meddygol, logistaidd, 

technegol a gweinyddol; 

 (ii) rhiant neu ofalwr person o’r fath, 

pan fo’r person hwnnw o dan 18 

oed; 

ystyr “prawf digwyddiad” (“an event test”) 

yw prawf ar gyfer canfod y coronafeirws; 

ystyr “prawf digwyddiad arall” (“a 

replacement event test”) yw prawf 

digwyddiad sy’n cydymffurfio â’r gofynion 

sy’n gymwys i’r prawf digwyddiad nas 

cynhaliwyd neu a ddarparodd ganlyniad 

amhendant; 

ystyr “prawf digwyddiad a gymerir ar gyfer 

diwrnod 2” (“an event test undertaken for 

day 2”) yw prawf sy’n cael ei gymryd yn 

ddim hwyrach na diwedd yr ail ddiwrnod ar 

ôl y diwrnod y cyrhaeddodd P Gymru; 

ystyr “prawf digwyddiad a gymerir ar gyfer 

diwrnod 8” (“an event test undertaken for 

day 8”) yw prawf digwyddiad sy’n cael ei 

gymryd cyn diwedd yr wythfed diwrnod ar 

ôl y diwrnod y cyrhaeddodd P Gymru. 

(10) Yn y rheoliad hwn, wrth ystyried a yw 

person yn ennill bywoliaeth o gyfranogi mewn 

digwyddiad, mae unrhyw daliad a wneir er budd 

person o ganlyniad i’w gyfranogiad i’w gymryd 

i ystyriaeth, gan gynnwys taliad ar ffurf cyflog, 

arian gwobrwyo neu drwy drefniant contractiol 

o unrhyw fath arall.” 

Diwygiadau i reoliad 9 

10.—(1) Mae rheoliad 9 (gofynion ynysu: 

esemptiadau) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn. 

(2) Mae paragraff (1) wedi ei hepgor. 

(3) Yn lle paragraff (2) rhodder— 

“(2) Nid yw rheoliadau 7 ac 8 yn gymwys i— 

(a) person a ddisgrifir ym mharagraff 

1(1)(a) i (k) o Atodlen 2 sy’n bodloni’r 

amodau ym mharagraff 1(2) o’r 

Atodlen honno;  

(b) person a ddisgrifir ym mharagraffau 2 i 

5, 6A i 16 a 36 o Atodlen 2;  

(c) yn ddarostyngedig i baragraff (3), 

person a ddisgrifir ym mharagraff 6 o 

Atodlen 2; 

(d) yn ddarostyngedig i baragraff (3), 

person a ddisgrifir yn rheoliad 

12E(2)(a) i (d) (mesurau ychwanegol 

sy’n gymwys i bersonau sy’n teithio o 

wlad neu diriogaeth a restrir yn 

Atodlen 3A); 
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(e) teithiwr rheoliad 2A.” 

Diwygiadau i reoliad 14 

11.—(1) Mae rheoliad 14 (troseddau) wedi ei 

ddiwygio fel a ganlyn. 

(2) Ym mharagraff (1)— 

(a) yn is-baragraff (i), hepgorer “neu”; 

(b) yn is-baragraff (j), ar ôl “6K,” mewnosoder 

“neu”; 

(c) ar ôl is-baragraff (j) mewnosoder— 

“(k) 6L,”. 

(3) Ym mharagraff (1B), yn lle “neu 6K” rhodder “, 

6K neu 6L”. 

(4) Ym mharagraff (1E), yn lle “rheoliad 6K” 

rhodder “rheoliadau 6K a 6L o ran cymryd profion”. 

Diwygiad i reoliad 16 

12. Yn rheoliad 16 (hysbysiadau cosb benodedig), 

ym mharagraff (6AC), ar ôl “6K,” mewnosoder “neu 

yn rheoliad 14(1)(k) am dorri gofyniad yn rheoliad 

6L,”. 

Diwygiad i Atodlen 1 

13. Yn Atodlen 1 (gwybodaeth am deithiwr), ar ôl 

paragraff 2 mewnosoder— 

“3. Pan fo’r teithiwr yn bwriadu manteisio ar 

esemptiad fel teithiwr rheoliad 2A, y ffaith bod 

y teithiwr wedi ei frechu neu’n dod o fewn un 

o’r categorïau esemptiad eraill o fewn rheoliad 

2A.” 

Atodlen newydd 1E 

14. Ar ôl Atodlen 1D mewnosoder— 

 “ATODLEN 1E Rheoliad 6L 

Digwyddiadau profi penodedig 

Cylchdaith Golff Ewrop – Pencampwriaeth 

Agored Cazoo”. 

Diwygiadau i Atodlen 3  

15.—(1) Mae Atodlen 3 (gwledydd a thiriogaethau 

esempt y tu allan i’r ardal deithio gyffredin) wedi ei 

diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn Rhan 1— 

(a) yn y lleoedd priodol mewnosoder— 

“Bwlgaria” 
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“Croatia” 

“Hong Kong” 

“Taiwan”; 

(b) hepgorer “Ynysoedd Baleares”. 

(3) Yn Rhan 2, hepgorer “Ynysoedd Prydeinig y 

Wyryf”. 

Diwygiadau i Atodlen 3A 

16. Yn Atodlen 3A (gwledydd a thiriogaethau sy’n 

ddarostyngedig i fesurau ychwanegol), yn y lleoedd 

priodol mewnosoder— 

“Cuba” 

“Indonesia” 

“Myanmar” 

“Sierra Leone”. 

Diwygiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar 

gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020 

17. Mae’r Atodlen i Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar 

gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020(1) 

wedi ei diwygio fel a ganlyn— 

(a) yn lle Rhan 1 rhodder— 

“Rhan 1 

Yr wybodaeth sydd i’w darparu at ddibenion 

rheoliadau 3(2)(a)(i), 3(2)(b)(i), 3(2)(c)(i), 

3A(4)(b)(i) a 3A(4)(c) yw— 

 

“Essential information to enter Wales from 

overseas 

Everyone entering Wales from overseas 

(including UK nationals and residents) must 

provide proof of a negative COVID-19 test 

taken within 3 days of departure to Wales. 

Fill in your passenger locator form up to 48 

hours before arrival. You must declare all 

countries you have visited or transited through 

in the 10 days prior to your arrival in the UK on 

your passenger locator form. 

                                                                               
(1) O.S. 2020/595 (Cy. 136), a ddiwygiwyd gan O.S. 2020/714 

(Cy. 160), O.S. 2020/1118 (Cy. 253), O.S. 2020/1521 (Cy. 
325), O.S. 2021/72 (Cy. 18), O.S. 2021/171 (Cy. 39), O.S. 
2021/457 (Cy. 145), O.S. 2021/584 (Cy. 161), O.S. 2021/646 
(Cy. 166) ac O.S. 2021/765 (Cy. 187). 
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Before departure, check the list of red, amber 

and green countries as the list can change 

regularly. 

 

Red list passengers 

1.  Book a Managed Quarantine Package  

2.  Complete a passenger locator form 

You can only enter if you are a British or Irish 

National, or you have residence rights in the 

UK. You must enter through a designated port 

and quarantine in a government approved hotel 

for 10 days. 

 

Amber list passengers  

1.  Book tests for day 2 and 8  

2.  Complete a passenger locator form 

3.  Make plans to self-quarantine in private 

accommodation for 10 full days after arrival (or 

full duration of stay if less than 10 days). 

 

If you are arriving from an amber country, and 

have been fully vaccinated through an approved 

vaccination programme, at least 14 days before 

your arrival in Wales, you must: 

1.  Book a test for day 2 

2.  Complete a passenger locator form 

 

Green list passengers 

1.  Book a test for day 2  

2.  Complete a passenger locator form 

 

These measures apply to all persons (including 

UK nationals and residents) arriving in Wales 

from outside the common travel area 

comprising the United Kingdom, Ireland, the 

Isle of Man, and the Channel Islands. The 

British Overseas Territories are not in the 

common travel area. Public health requirements 

may vary depending upon in which nation of 

the UK you are staying. 

England: https://www.gov.uk/uk-border-control  
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Northern Ireland: 

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus

-covid-19-international-travel-advice  

Scotland: 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-

covid-19-international-travel-

quarantine/pages/overview/ 

Wales: https://gov.wales/travelrules  

Failure to comply with these measures is a 

criminal offence and you could be fined. There 

are a limited set of exemptions from these 

measures. Check the list of exemptions 

carefully. You may be fined if you fraudulently 

claim an exemption.””; 

(b) yn Rhan 2— 

(i) ym mharagraff (a) (y fersiwn Gymraeg), 

ar ôl “o fewn y ddau ddiwrnod cyntaf ar 

ôl ichi gyrraedd” mewnosoder “, hyd yn 

oed os ydych wedi eich brechu yn 

llawn”; 

(ii) ym mharagraff (b) (y fersiwn Saesneg), 

ar ôl “within the first two days after you 

arrive” mewnosoder “, even if you have 

been fully vaccinated”. 

 

Eluned Morgan 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

un o Weinidogion Cymru 

Am 3.49 p.m. ar 16 Gorffennaf 2021 
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) 
(Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2021 
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Lywodraeth Cymru ac fe’i gosodir 
gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1.  
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol 
a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 
2) 2021. 
 
 
 
Eluned Morgan AS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
16 Gorffennaf 2021 
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1. Disgrifiad 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) a Rheoliadau 
Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau 
sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020 (y “Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd”). 
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
 
Dod i rym 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, hysbyswyd y Llywydd 
nad yw’r Rheoliadau yn cydymffurfio â’r confensiwn 21 o ddiwrnodau. Mae hyn yn 
angenrheidiol oherwydd y risg a berir mewn perthynas â’r coronafeirws ac yn 
enwedig straeniau sy’n amrywiolion o'r feirws hwnnw, oddi wrth deithwyr sy'n teithio 
i'r DU. Mae’r newidiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn yn parhau â’r ymagwedd 
gyffredin ar draws y pedair gwlad mewn perthynas â theithio rhyngwladol, ac yn 
sicrhau bod y cysondeb â Lloegr a’r gwledydd eraill yn parhau.  
 
Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 
 
Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y 
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur.  
 
Mae’r Llywodraeth o’r farn nad yw’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd yn 
cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. I’r graddau y gallant o bosibl gyffwrdd ag unrhyw 
hawliau o’r fath, mae’r Llywodraeth o’r farn bod yr ymyrraeth yn fach iawn ac y gellir 
ei chyfiawnhau fel ymyrraeth angenrheidiol a chymesur i gyflawni nod dilys. Nid yw’r 
diwygiadau i’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd a wneir gan y Rheoliadau 
hyn yn newid y ffordd y maent yn cyffwrdd â hawliau unigol. 
 
3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (“Deddf 1984”), a rheoliadau a 
wnaed oddi tani, yn darparu fframwaith deddfwriaethol ar gyfer diogelu iechyd yng 
Nghymru a Lloegr. Gwneir y Rheoliadau hyn drwy ddibynnu ar y pwerau yn 
adrannau 45B, 45F(2) a 45P(2) o Ddeddf 1984. Mae'r Memoranda Esboniadol ar 
gyfer y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol a’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y 
Cyhoedd yn rhoi rhagor o wybodaeth am y pwerau hyn. 
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4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol drwy wneud y 
newidiadau canlynol: 
 
Newidiadau i’r rhestrau Coch, Oren a Gwyrdd 
 

• Ychwanegu Cuba, Indonesia, Myanmar a Sierra Leone at y “rhestr goch” o 
wledydd a thiriogaethau 

• Dileu Ynysoedd Baleares ac Ynysoedd Prydeinig y Wyryf oddi ar y “rhestr 
werdd” o wledydd a thiriogaethau a’u hychwanegu at y “rhestr oren” 

• Ychwanegu Croatia, Bwlgaria, Hong Kong a Taiwan at y “rhestr werdd” o 
wledydd a thiriogaethau 

 
Cynnwys darpariaeth i ddigwyddiadau penodol ddefnyddio darparwyr profion preifat 
ar gyfer profion gorfodol. 
 
Dileu’r gofyniad i gael prawf PCR ar ddiwrnod 8 a’r gofyniad i hunanynysu ar gyfer 
preswylwyr o’r DU sydd wedi cael dos llawn o’r brechlyn; plant o dan 18 oed; a phobl 
sydd wedi cymryd rhan mewn treialon brechlyn ac sydd wedi cyrraedd o wlad ar y 
rhestr oren. Gwneud nifer o ddiwygiadau canlyniadol o ganlyniad i’r newidiadau hyn, 
gan gynnwys gofynion profi’r gweithlu. 
 
Mae’r rheoliadau hyn hefyd yn gwneud diwygiadau canlyniadol i’r Rheoliadau 
Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth y mae angen i 
weithredwyr ei darparu i deithwyr cyn ac yn ystod teithio yn adlewyrchu’r newidiadau 
a wnaed gan y rheoliadau hyn.  
 
Mae Gweinidogion Cymru o’r farn bod y diwygiadau hyn yn gymesur â’r hyn y maent 
yn ceisio ei gyflawni, sef ymateb i fygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 
cyhoedd. 
 
5. Ymgynghori  
 
Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.  
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol  
 
Ni chynhaliwyd unrhyw asesiad effaith rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau 
hyn oherwydd yr angen i’w rhoi ar waith ar fyrder i ymdrin â bygythiad difrifol ac 
uniongyrchol i iechyd y cyhoedd. 

Tudalen y pecyn 77



Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
               Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales  

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 
fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
Elin Jones AS  
Y Llywydd  
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 
 
 

16 Gorffennaf 2021 
 
 
Annwyl Elin 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth 
Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2021 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946 rwy’n eich hysbysu y 
bydd yr Offeryn Statudol hwn yn dod i rym am 04:00 a.m. ar 19 Gorffennaf 2021, lai na 
21 diwrnod ar ôl iddo gael ei osod. Mae copi o’r offeryn a’r Memorandwm Esboniadol 
sy’n cyd-fynd ag ef ynghlwm er gwybodaeth ichi.    
 
Mae’r offeryn statudol hwn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) a’r 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer 
Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020 (“y Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y 
Cyhoedd”).   
 
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) 2020 drwy wneud y newidiadau canlynol:  
 
Newidiadau i’r rhestrau Coch, Oren a Gwyrdd 
 

 Ychwanegu Cuba, Indonesia, Myanmar a Sierra Leone at y “rhestr goch” o 
wledydd a thiriogaethau 

 Dileu Ynysoedd Baleares ac Ynysoedd Prydeinig y Wyryf oddi ar y “rhestr 
werdd” o wledydd a thiriogaethau a’u hychwanegu at y “rhestr oren” 

 Ychwanegu Croatia, Bwlgaria, Hong Kong a Taiwan at y “rhestr werdd” o 
wledydd a thiriogaethau 

Cynnwys darpariaeth i ddigwyddiadau penodol ddefnyddio darparwyr profion preifat ar 
gyfer profion gorfodol. 
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Dileu’r gofyniad i gael prawf PCR ar ddiwrnod 8 a’r gofyniad i hunanynysu ar gyfer 
preswylwyr o’r DU sydd wedi cael dos llawn o’r brechlyn; plant o dan 18 oed; a phobl 
sydd wedi cymryd rhan mewn treialon brechlyn ac sydd wedi cyrraedd o wlad ar y rhestr 
oren. Gwneud nifer o ddiwygiadau canlyniadol o ganlyniad i’r newidiadau hyn, gan 
gynnwys gofynion profi’r gweithlu. 
 
Mae’r rheoliadau hyn hefyd yn gwneud diwygiadau canlyniadol i Reoliadau Diogelu 
Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Bersonau sy’n Teithio i Gymru 
etc.) 2020 er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth y mae angen i weithredwyr ei darparu i 
deithwyr cyn ac yn ystod teithio yn adlewyrchu’r newidiadau a wnaed gan y rheoliadau 
hyn.  
 
Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn 
ddod i rym cyn gynted ag y bo modd a pharhau â'r dull pedair gwlad o ymdrin â theithio 
rhyngwladol. O ystyried y newid yn y dystiolaeth ynglŷn â’r risg mewn perthynas â'r 
clefyd hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos hwn. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 
a’r Trefnydd, Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a’r Cyfansoddiad, Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, 
Pennaeth Gwasanaethau’r Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth 
Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
 
Yn gywir 

 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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SL(6)029 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 
2021 

Cefndir a diben 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol1 yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar 
ôl bod dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n cyrraedd Cymru o wledydd neu 
diriogaethau nad ydynt yn esempt ynysu am gyfnod penodedig. 

Mae rheoliad 2A o’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn cynnwys esemptiadau i ofynion 
ynysu a gofynion profi penodol mewn perthynas â chategorïau penodol o deithwyr sydd 
wedi eu brechu neu sydd o dan 18 oed.  

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol fel nad yw’r esemptiadau 
yn rheoliad 2A yn gymwys i bersonau sy’n teithio i Gymru o Ffrainc Fetropolitanaidd. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  
Gall y Senedd ddirymu'r Rheoliadau cyn pen 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan 
fydd y Senedd: (i) wedi'i diddymu, neu (ii) ar doriad sy’n fwy na phedwar diwrnod) o'r 
dyddiad y cawsant eu gosod gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau ar gyfer adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y tri phwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn fod y rheol 21 diwrnod yn cael ei thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fod rhwng y 
dyddiad y gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad y daw'r offeryn 
i rym), a nodwn yr esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan Eluned Morgan AS, y 

 
1 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (O.S. 2020/574) 
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Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 19 
Gorffennaf 2021.  

Nodwn hefyd fod y Rheoliadau hyn wedi dod i rym cyn iddynt gael eu gosod gerbron y 
Senedd. 

O ran brys y Rheoliadau hyn, nodwn y canlynol yn y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol at y Llywydd: 

 “Mae angen brys o'r fath i ddod i rym i barhau â'r dull pedair gwlad o deithio 
rhyngwladol oherwydd bydd y gyfraith yng Nghymru yn berthnasol i deithwyr yn 
ddifater o'r porthladd a ddaethom i fewn.  Felly pe na bai'r gwelliant sy'n cael ei wneud 
gan y Rheoliadau hyn yn cael ei wneud ar frys, byddai teithwyr i'r DU o Ffrainc 
Fetropolitan yn gallu gadael arwahanrwydd wrth gyrraedd Cymru. Yn wyneb y 
dystiolaeth newidiol ar risg mewn perthynas â'r clefyd hwn, ystyrir bod hyn yn 
angenrheidiol ac y gellir ei gyfiawnhau yn yr achos hwn.” 

2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn gyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau dynol. Yn 
benodol, nodwn y paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y 
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur.”   

3. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y 
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.” 
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Ymateb Llywodraeth Cymru  

Nid oes angen ymateb oddi wrth Llywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
29 Gorffennaf 2021 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 867 (Cy. 203) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU  

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 

(Rhif 9) 2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) 2020 (O.S. 2020/574 (Cy. 132)) (y 

“Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”). 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod 

gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar ôl bod 

dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n 

cyrraedd Cymru ynysu am gyfnod a bennir yn unol â’r 

Rheoliadau hynny. Mae’r gofynion a osodir gan y 

Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn ddarostyngedig i 

eithriadau, ac mae categorïau penodol o berson wedi 

eu hesemptio rhag gorfod cydymffurfio. Mae rheoliad 

2A o’r Rheoliadau hynny yn cynnwys esemptiadau i 

ofynion ynysu a gofynion profi penodol mewn 

perthynas â chategorïau penodol o deithwyr sydd wedi 

eu brechu yn erbyn y coronafeirws neu sydd o dan 18 

oed. 

Mae rheoliad 3 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio 

rheoliad 2A o’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol er 

mwyn darparu nad yw’r esemptiadau yn rheoliad 2A 

yn rhychwantu personau sy’n teithio o Ffrainc 

Fetropolitanaidd.  

Mae rheoliad 4 o’r Rheoliadau hyn yn cywiro gwall 

drafftio yn y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ni luniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn.  
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 867 (Cy. 203) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU  

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 

(Rhif 9) 2021 

Gwnaed 19 Gorffennaf 2021 

Yn dod i rym am 4.00 a.m. ar 20 Gorffennaf 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd  

Cymru am 11.00 a.m. ar 20 Gorffennaf 2021 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir iddynt gan adrannau 45B a 45P(2) o Ddeddf 

Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1), yn 

gwneud y Rheoliadau a ganlyn. 

Enwi a dod i rym 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym am 4.00 a.m. ar 20 

Gorffennaf 2021. 

                                                                               
(1) 1984 p. 22. Mewnosodwyd Rhan 2A gan adran 129 o 

Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (p. 14). Mae’r 
swyddogaeth o wneud rheoliadau o dan Ran 2A wedi ei rhoi 
i “the appropriate  Minister”. O dan adran 45T(6) o Ddeddf 
1984 y Gweinidog priodol, o ran Cymru, yw Gweinidogion 
Cymru.  
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Diwygiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 

2020 

2. Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 

Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020(1) wedi eu 

diwygio fel a ganlyn. 

3. Yn rheoliad 2A(2), ar ôl “Atodlen 3A”, 

mewnosoder “neu Ffrainc Fetropolitanaidd”. 

4. Yn Atodlen 1, mae paragraff 3 fel y’i mewnosodir 

gan Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i 

Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 

2021(2) wedi ei ailrifo yn baragraff 3A. 

 

 

Eluned Morgan 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

un o Weinidogion Cymru 

19 Gorffennaf 2021 

 

                                                                               
(1) O.S. 2020/574 (Cy. 132), a ddiwygiwyd gan O.S. 2020/595 

(Cy. 136), O.S. 2020/714 (Cy. 160), O.S. 2020/726 (Cy. 
163), O.S. 2020/804 (Cy. 177), O.S. 2020/817 (Cy. 179), 
O.S. 2020/840 (Cy. 185), O.S. 2020/868 (Cy. 190), O.S. 
2020/886 (Cy. 196), O.S. 2020/917 (Cy. 205), O.S. 
2020/942, O.S. 2020/944 (Cy. 210), O.S. 2020/962 (Cy. 
216), O.S. 2020/981 (Cy. 220), O.S. 2020/1015 (Cy. 226), 
O.S. 2020/1042 (Cy. 231), O.S. 2020/1080 (Cy. 243), O.S. 
2020/1098 (Cy. 249), O.S. 2020/1133 (Cy. 258), O.S. 
2020/1165 (Cy. 263), O.S. 2020/1191 (Cy. 269), O.S. 
2020/1223 (Cy. 277), O.S. 2020/1232 (Cy. 278), O.S. 
2020/1237 (Cy. 279), O.S. 2020/1288 (Cy. 286), O.S. 
2020/1329 (Cy. 295), O.S. 2020/1362 (Cy. 301), O.S. 
2020/1477 (Cy. 316), O.S. 2020/1521 (Cy. 325), O.S. 
2020/1602 (Cy. 332), O.S. 2020/1645 (Cy. 345), O.S. 
2021/20 (Cy. 7), O.S. 2021/24 (Cy. 8), O.S. 2021/46 (Cy. 
10), O.S. 2021/48 (Cy. 11), O.S. 2021/50 (Cy. 12), O.S. 
2021/66 (Cy. 15), O.S. 2021/72 (Cy. 18), O.S. 2021/95 (Cy. 
26), O.S. 2021/154 (Cy. 38), O.S. 2021/305 (Cy. 78), O.S. 
2021/361 (Cy. 110), O.S. 2021/454 (Cy. 144), O.S. 2021/500 
(Cy. 149), O.S. 2021/568 (Cy. 156), O.S. 2021/584 (Cy. 
161), O.S. 2021/646 (Cy. 166), O.S. 2021/669 (Cy. 170), 
O.S. 2021/765 (Cy. 187), O.S. 2021/826 (Cy. 193) ac O.S. 
2021/863 (Cy. 202). 

 
(2) O.S. 2021/863 (Cy. 202). 
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2021 
 
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Lywodraeth Cymru ac fe’i gosodir 
gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1.  
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 
(Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2021. 
 
 
 
Eluned Morgan AS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
20 Gorffennaf 2021 
  

Tudalen y pecyn 86



 

 2 

1. Disgrifiad 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”). 
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Senedd 
 
Dod i rym 
 
Yn unol ag adrannau 4(1) ac 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, hysbyswyd 
y Llywydd bod y Rheoliadau wedi dod i rym cyn bod modd iddynt gael eu gosod ac 
nad ydynt yn cydymffurfio â’r confensiwn 21 o ddiwrnodau. Mae hyn yn 
angenrheidiol oherwydd y risg a berir mewn perthynas â’r coronafeirws ac yn 
enwedig straeniau sy’n amrywiolynnau o'r feirws hwnnw, oddi wrth deithwyr sy'n 
teithio i'r DU. Mae’r newidiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn yn parhau â’r 
ymagwedd gyffredin ar draws y pedair gwlad mewn perthynas â theithio 
rhyngwladol, ac yn sicrhau bod y cysondeb â Lloegr a’r gwledydd eraill yn parhau. 
Bydd y gyfraith yng Nghymru yn berthnasol i deithwyr waeth pa borthladd y byddant 
yn cael mynediad drwyddo. Felly pe na bai’r diwygiad a wnaed gan y Rheoliadau 
hyn wedi’i wneud ar frys, byddai teithwyr sy’n teithio i’r DU o Ffrainc Fetropolitanaidd 
(tir mawr Ffrainc gan gynnwys ynys Corsica) yn gallu rhoi’r gorau i ynysu wrth 
gyrraedd Cymru. 
 
Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 
 
Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y 
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur.  
 
3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (“Deddf 1984”), a rheoliadau a 
wnaed oddi tani, yn darparu fframwaith deddfwriaethol ar gyfer diogelu iechyd yng 
Nghymru a Lloegr. Gwneir y Rheoliadau drwy ddibynnu ar y pwerau yn adrannau 
45B a 45P(2) o Ddeddf 1984. Mae'r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau 
Teithio Rhyngwladol yn rhoi rhagor o wybodaeth am y pwerau hyn. 
 
4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
Pan roedd y newidiadau arfaethedig ar gyfer esemptio pobl rhag gorfod gwneud yr 
ail brawf ar ôl cyrraedd ac ynysu yn cael eu hystyried ar gyfer pobl oedd wedi’u 
brechu’n llawn ac yn cyrraedd o wledydd ar y rhestr oren, roedd sefyllfa sgôr risg 
Ffrainc yn agored i’w ddehongli. Ar ôl gwneud penderfyniadau yn y cyfarfod COVID-
O yr wythnos diwethaf, daeth data perthnasol i law a ddangosodd y byddai risg 
sylweddol i iechyd y cyhoedd drwy ganiatáu teithwyr o dir mawr Ffrainc (gan 
gynnwys Corsica) i ddod i Loegr heb orfod ynysu. Roedd Ysgrifennydd Gwladol dros 
Iechyd Llywodraeth y DU o’r farn bod gweithredu’r esemptiad hwn i bobl sy’n 
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cyrraedd o Ffrainc yn achosi cynnydd annerbyniol yn y perygl i iechyd y cyhoedd, ac 
felly cafodd y rheoliadau ar gyfer Lloegr eu paratoi i adlewyrchu na ddylai’r 
esemptiad fod yn berthnasol i deithwyr sy’n cyrraedd o Ffrainc. Penderfynodd 
Llywodraeth y DU y dylai’r risg a berir gan y teithwyr hynny gael ei rheoli drwy gadw’r 
trefniadau o gael dau brawf ar ôl cyrraedd ac ynysu am 10 diwrnod. 
 
Nid oedd y rheoliadau cyfatebol ar gyfer Cymru yn cynnwys y ddarpariaeth hon, gan 
eu bod wedi’u gwneud cyn i’r data perthnasol ddod i law. Yn sgil y data hyn, mae 
Gweinidogion Cymru hefyd o’r farn bod y risgiau i iechyd y cyhoedd yn annerbyniol 
ac felly maent yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol i ddileu’r esemptiadau 
teithio yn seiliedig ar frechu a gyflwyniad yn flaenorol mewn perthynas â theithwyr o 
Ffrainc Fetropolitanaidd fel bod gofyn iddynt wneud dau brawf ar ôl cyrraedd ar 
ddiwrnod 2 a diwrnod 8 ac ynysu am 10 diwrnod. 
 
Yn y Rheoliadau hyn, rydym hefyd yn manteisio ar y cyfle i wneud mân ddiwygiad 
technegol i gywiro gwall drafftio. 
 
Mae Gweinidogion Cymru o’r farn bod y diwygiadau hyn yn gymesur â’r hyn y maent 
yn ceisio ei gyflawni, sef ymateb i fygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 
cyhoedd. 
 
5. Ymgynghori  
 
Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.  
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol  
 
Ni chynhaliwyd unrhyw asesiad effaith rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau 
hyn oherwydd yr angen i’w rhoi ar waith ar fyrder i ymdrin â bygythiad difrifol ac 
uniongyrchol i iechyd y cyhoedd. 
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Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 
fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
Elin Jones AS  
Llywydd  
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 
 

19 Gorffennaf 2021 
 
Annwyl Elin, 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 
(Diwygio) (Rhif 9) 2021 
 
Yn unol ag adrannau 4(1) a 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946 rwy’n eich 
hysbysu nad yw'r Offeryn Statudol hwn wedi cadw at y confensiwn 21 diwrnod ac y 
daw i rym am 4.00am ar 20 Gorffennaf 2021, cyn y gellir ei osod. Amgaeaf gopi o'r 
offeryn statudol a bwriadaf osod hwn a Memorandwm Esboniadol cysylltiedig yfory. 
 
Mae’r offeryn statudol hwn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020.  
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn dileu'r eithriadau teithio a gyflwynwyd yn flaenorol ar sail 
brechu mewn perthynas â theithwyr o Ffrainc Fetropolitan (tir mawr Ffrainc gan 
gynnwys ynys Corsica) felly mae'n ofynnol iddynt sefyll dau brawf ôl-gyrraedd ar 
ddiwrnod 2 a diwrnod 8 a rhaid iddynt ynysu am 10 diwrnod. Mae angen brys o'r fath i 
ddod i rym i barhau â'r dull pedair gwlad o deithio rhyngwladol oherwydd bydd y 
gyfraith yng Nghymru yn berthnasol i deithwyr yn ddifater o'r porthladd a ddaethom i 
fewn. Felly pe na bai'r gwelliant sy'n cael ei wneud gan y Rheoliadau hyn yn cael ei 
wneud ar frys, byddai teithwyr i'r DU o Ffrainc Fetropolitan yn gallu gadael 
arwahanrwydd wrth gyrraedd Cymru. Yn wyneb y dystiolaeth newidiol ar risg mewn 
perthynas â'r clefyd hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac y gellir ei gyfiawnhau yn 
yr achos hwn. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 
a’r Trefnydd, Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a’r Cyfansoddiad, Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, 
Pennaeth Gwasanaethau’r Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth 
Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
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Yn gywir, 

 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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SL(6)032 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd Gweithredwyr) 
(Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 3) 2021 

Cefndir a diben 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol1 yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar 
ôl bod dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n cyrraedd Cymru o wledydd neu 
diriogaethau nad ydynt yn esempt ynysu am gyfnod penodol. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol fel nad oes rhaid i 
deithwyr penodol sy'n cyrraedd Cymru o wledydd ar y rhestr oren ynysu. Mae hyn yn 
cynnwys teithwyr sydd wedi cael cwrs llawn o frechlyn awdurdodedig mewn gwlad 
berthnasol a theithwyr sydd o dan 18 oed ac yn preswylio fel arfer mewn gwlad berthnasol.  

Mae'r rhestr o wledydd perthnasol yn cynnwys: 

 Aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd,2 
 Andorra, 
 Gwlad yr Iâ, 
 Liechtenstein, 
 Monaco, 
 Norwy, 
 San Marino, 
 Y Swistir, 
 Unol Daleithiau America, 
 Gwladwriaeth Dinas y Fatican. 

O dan y Rheoliadau hyn, nid yw'n ofynnol ychwaith i deithwyr o'r fath gymryd prawf adwaith 
cadwynol polymerasau (PCR) ar yr wythfed diwrnod ar ôl cyrraedd Cymru. 

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio'r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr3 fel bod yn 
rhaid i weithredwyr gwasanaethau teithwyr rhyngwladol sicrhau bod person: 

(i) sydd wedi datgan ei fod yn deithiwr cymwys sydd wedi ei frechu o dan y 
Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn meddu ar dystiolaeth i ategu'r datganiad 
hwnnw; 

 
1Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (O.S. 2020/574) 
2 Ac eithrio Ffrainc Fetropolitanaidd (ond cafodd Ffrainc Fetropolitanaidd ei chynnwys wedyn fel gwlad 
berthnasol o 8 Awst 2021 ymlaen yn rhinwedd Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol 
ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 4) 2021 (O.S. 2021/926)) 
3Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael ac Atebolrwydd 
Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021 (O.S. 2021/48)  
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(ii) sy’n ceisio dibynnu ar esemptiad i ofynion teithio penodol yn meddu ar 
dystiolaeth ei fod yn gymwys ar gyfer yr esemptiad.  

Y weithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  
Gall y Senedd ddirymu'r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan 
fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r dyddiad y 
cawsant eu gosod gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y tri phwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn.  

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn fod y rheol 21 diwrnod wedi’i thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fynd heibio 
rhwng y dyddiad y gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad y 
daw'r offeryn i rym), a nodwn yr esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan Eluned Morgan 
AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 
30 Gorffennaf 2021.  

Dyma a nodir yn y llythyr at y Llywydd: 

 “Mae angen i’r Rheoliadau hyn ddod i rym cyn gynted â phosibl i barhau â’r ymagwedd 
gyffredin ar draws y pedair gwlad mewn perthynas â theithio rhyngwladol, oherwydd y 
bydd y gyfraith yng Nghymru yn gymwys i deithwyr, ni waeth pa borthladd y daethant 
drwyddo. O ystyried newid yn y dystiolaeth ynghylch risg mewn cysylltiad â'r clefyd 
hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos hwn.” 

2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Rydym yn nodi cyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau 
dynol. Yn benodol, nodwn y paragraffau a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyrraeth ar y 
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sail ei bod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur. 

 Mae’r Llywodraeth o’r farn nad yw’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr yn cyffwrdd 
â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn Ewropeaidd ar 
Hawliau Dynol.  ’r graddau y gallant o bosibl gyffwrdd ag unrhyw hawliau o’r fath, 
mae’r Llywodraeth o’r farn bod yr ymyrraeth yn fach iawn ac y gellir ei chyfiawnhau fel 
ymyrraeth angenrheidiol a chymesur i gyflawni nod dilys.   Nid yw’r diwygiadau i’r 
Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr a wneir gan y Rheoliadau hyn yn newid y ffordd 
y maent yn cyffwrdd â hawliau unigol.”   

3. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn na chynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y 
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
10 Awst 2021 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 915 (Cy. 208) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU  

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol ac Atebolrwydd 

Gweithredwyr) (Cymru) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 3) 

2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid ywʼr nodyn hwn yn rhan oʼr Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) 2020 (O.S. 2020/574 (Cy. 132)) (y 

“Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) a Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, 

Profion cyn Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) 

(Cymru) (Diwygio) 2021 (O.S. 2021/48 (Cy. 11)) (y 

“Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr”). 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod 

gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar ôl bod 

dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n 

cyrraedd Cymru o wledydd neu diriogaethau nad ydynt 

yn esempt ynysu am gyfnod sydd i’w bennu yn unol 

â’r Rheoliadau hynny.  

Mae rheoliad 3 yn diwygio rheoliad 2A o’r 

Rheoliadau Teithio Rhyngwladol er mwyn cyflwyno 

esemptiadau ar gyfer teithwyr penodol, yn bennaf y 

rheini sydd wedi cael cwrs llawn o frechlyn 

awdurdodedig mewn gwlad berthnasol, neu sydd o dan 

18 oed ac yn preswylio fel arfer mewn gwlad 

berthnasol. Mae’r teithwyr hynny wedi eu hesemptio 

rhag gorfod ynysu ar ôl dychwelyd o wlad neu 

diriogaeth nad yw’n esempt (ac eithrio un a bennir yn 

Atodlen 3A i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol), ac 

nid oes ond gofyniad iddynt gymryd prawf diwrnod 2. 

Mae’r esemptiadau hyn yn gymwys felly mewn 

perthynas â theithwyr perthnasol sy’n cyrraedd o’r hyn 

a elwir yn gyffredin y gwledydd ‘rhestr oren’. 
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Mae’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr yn 

gosod gofynion ar bersonau sy’n gweithredu 

gwasanaethau teithwyr rhyngwladol (“gweithredwyr”) 

sy’n cyrraedd Cymru o’r tu allan i’r ardal deithio 

gyffredin. Yn unol â’r gofynion hynny rhaid i 

weithredwyr, er enghraifft, sicrhau bod teithwyr sy’n 

teithio ar y gwasanaethau hynny yn meddu ar 

hysbysiad o ganlyniad prawf negyddol a’u bod wedi 

gwneud trefniadau i gymryd profion pellach ar ôl 

iddynt gyrraedd. 

Mae rheoliadau 4 i 9 o’r Rheoliadau hyn yn 

diwygio’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr er 

mwyn gosod dyletswyddau ar weithredwyr 

gwasanaethau teithwyr rhyngwladol i wirio, (i) bod 

person sydd wedi datgan ei fod yn deithiwr cymwys 

sydd wedi ei frechu o fewn ystyr rheoliad 2A o’r 

Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn meddu ar y 

dystiolaeth sy’n ofynnol i ategu’r datganiad hwnnw; a 

(ii) bod teithwyr sy’n ceisio dibynnu ar esemptiad yn 

Atodlen 2 i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn 

meddu ar dystiolaeth eu bod yn gymwys ar gyfer yr 

esemptiad.  

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ni luniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn.  
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 915 (Cy. 208) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU  

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol ac Atebolrwydd 

Gweithredwyr) (Cymru) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 3) 

2021 

Gwnaed am 1.38 p.m. ar 30 Gorffennaf 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd 

 Cymru  am 6.00 p.m. ar 30 Gorffennaf 2021  

Yn dod i rym am 4.00 a.m. ar 2 Awst 2021 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir iddynt gan adrannau 45B, 45F(2) a 45P(2) o 

Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1), 

yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn. 

Enwi a dod i rym 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol 

ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau 

Amrywiol) (Rhif 3) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym am 4.00 a.m. ar 2 

Awst 2021. 

                                                                               
(1) 1984 p. 22. Mewnosodwyd Rhan 2A gan adran 129 o 

Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (p. 14). Mae’r 
swyddogaeth o wneud rheoliadau o dan Ran 2A wedi ei rhoi 
i “the appropriate Minister”. O dan adran 45T(6) o Ddeddf 
1984 y Gweinidog priodol, o ran Cymru, yw Gweinidogion 
Cymru.  
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Diwygiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 

2020 

2. Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 

Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020(1) wedi eu 

diwygio fel a ganlyn. 

Diwygiadau i reoliad 2A 

3.—(1) Mae rheoliad 2A (esemptiadau ar gyfer 

teithwyr sydd wedi eu brechu ac eraill) wedi ei 

ddiwygio fel a ganlyn.  

(2) Ym mharagraff (3)— 

(a) yn is-baragraff (b), ar ôl “Deyrnas Unedig” 

mewnosoder “neu mewn gwlad berthnasol”;  

(b) ar ôl is-baragraff (b) mewnosoder— 

“(ba) os cafwyd y cwrs o ddosau yn Unol 

Daleithiau America, mae’n preswylio 

fel arfer yn Unol Daleithiau America.”; 

(c) yn is-baragraff (c)— 

(i) ar ôl “swyddog mewnfudo” mewnosoder 

“neu weithredwr gwasanaeth masnachol 

y mae P yn teithio i Gymru arno o’r tu 

allan i’r ardal deithio gyffredin”; 

(ii) yn lle “drwy bàs COVID y GIG” hyd at y 

diwedd rhodder— 

“drwy— 

 (i) pàs COVID y GIG, neu bàs 

cyfatebol oddi wrth GIG yr Alban, 

GIG Cymru neu’r Adran Iechyd 

yng Ngogledd Iwerddon, 

 (ii) tystysgrif COVID Ddigidol yr UE, 

neu 

                                                                               
(1) O.S. 2020/574 (Cy. 132), a ddiwygiwyd gan O.S. 2020/595 

(Cy. 136), O.S. 2020/714 (Cy. 160), O.S. 2020/726 (Cy. 
163), O.S. 2020/804 (Cy. 177), O.S. 2020/817 (Cy. 179), 
O.S. 2020/840 (Cy. 185), O.S. 2020/868 (Cy. 190), O.S. 
2020/886 (Cy. 196), O.S. 2020/917 (Cy. 205), O.S. 
2020/942, O.S. 2020/944 (Cy. 210), O.S. 2020/962 (Cy. 
216), O.S. 2020/981 (Cy. 220), O.S. 2020/1015 (Cy. 226), 
O.S. 2020/1042 (Cy. 231), O.S. 2020/1080 (Cy. 243), O.S. 
2020/1098 (Cy. 249), O.S. 2020/1133 (Cy. 258), O.S. 
2020/1165 (Cy. 263), O.S. 2020/1191 (Cy. 269), O.S. 
2020/1223 (Cy. 277), O.S. 2020/1232 (Cy. 278), O.S. 
2020/1237 (Cy. 279), O.S. 2020/1288 (Cy. 286), O.S. 
2020/1329 (Cy. 295), O.S. 2020/1362 (Cy. 301), O.S. 
2020/1477 (Cy. 316), O.S. 2020/1521 (Cy. 325), O.S. 
2020/1602 (Cy. 332), O.S. 2020/1645 (Cy. 345), O.S. 
2021/20 (Cy. 7), O.S. 2021/24 (Cy. 8), O.S. 2021/46 (Cy. 
10), O.S. 2021/48 (Cy. 11), O.S. 2021/50 (Cy. 12), O.S. 
2021/66 (Cy. 15), O.S. 2021/72 (Cy. 18), O.S. 2021/95 (Cy. 
26), O.S. 2021/154 (Cy. 38), O.S. 2021/305 (Cy. 78), O.S. 
2021/361 (Cy. 110), O.S. 2021/454 (Cy. 144), O.S. 2021/500 
(Cy. 149), O.S. 2021/568 (Cy. 156), O.S. 2021/584 (Cy. 
161), O.S. 2021/646 (Cy. 166), O.S. 2021/669 (Cy. 170), 
O.S. 2021/765 (Cy. 187), O.S. 2021/826 (Cy. 193) ac O.S. 
2021/867 (Cy. 203). 
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 (iii) cerdyn brechu’r Canolfannau 

Rheoli ac Atal Clefydau,”; 

(d) ar ôl is-baragraff (c), mewnosoder— 

“(ca) mae’n gallu darparu prawf os yw 

hynny’n ofynnol gan swyddog 

mewnfudo neu weithredwr gwasanaeth 

masnachol y mae P yn teithio arno i 

Gymru o’r tu allan i’r ardal deithio 

gyffredin ei fod yn bodloni’r gofyniad 

yn is-baragraff (ba), a”. 

(3) Ym mharagraff (4)(b), ar ôl “cymryd rhan 

hwnnw” mewnosoder “os yw hynny’n ofynnol gan 

swyddog mewnfudo neu weithredwr gwasanaeth 

masnachol y mae P yn teithio arno i Gymru o’r tu allan 

i’r ardal deithio gyffredin”. 

(4) Ar ôl paragraff (4) mewnosoder— 

“(4A) Mae P—  

(a) wedi cymryd rhan, neu yn cymryd rhan 

mewn treial clinigol yn Unol 

Daleithiau America gan y 

Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau ar 

gyfer brechlyn i frechu yn erbyn y 

coronafeirws; 

(b) yn gallu darparu prawf o’r cymryd rhan 

hwnnw drwy gerdyn brechu’r 

Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau 

os yw hynny’n ofynnol gan swyddog 

mewnfudo neu weithredwr gwasanaeth 

masnachol y mae P yn teithio arno i 

Gymru o’r tu allan i’r ardal deithio 

gyffredin;  

(c) wedi datgan bod P yn bodloni’r meini 

prawf cymhwysedd o ran brechu yn 

erbyn COVID-19 ar gyfer llai o 

ofynion ynysu a phrofi gan ddefnyddio 

cyfleuster y cyfeirir ato yn rheoliad 

4(1); a 

(d) yn preswylio fel arfer yn Unol 

Daleithiau America ac yn gallu darparu 

prawf o’r preswyliad hwnnw os yw 

hynny’n ofynnol gan swyddog 

mewnfudo neu weithredwr gwasanaeth 

masnachol y mae P yn teithio arno i 

Gymru o’r tu allan i’r ardal deithio 

gyffredin.”. 

(5) Ym mharagraff (5)(a), ar ôl “Deyrnas Unedig” 

mewnosoder “neu mewn gwlad berthnasol”.  

(6) Ym mharagraff (10)— 

(a) yn lle’r diffiniad o “brechlyn awdurdodedig” 

rhodder— 

“ystyr “brechlyn awdurdodedig” (“authorised 

vaccine”) yw cynnyrch meddyginiaethol ar 

gyfer brechu yn erbyn y coronafeirws— 
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(a) mewn perthynas â dosau a geir yn y 

Deyrnas Unedig— 

 (i) a awdurdodwyd i’w gyflenwi yn y 

Deyrnas Unedig yn unol ag 

awdurdodiad marchnata, neu 

 (ii) a awdurdodwyd gan yr awdurdod 

trwyddedu ar sail dros dro o dan 

reoliad 174 o Reoliadau 

Meddyginiaethau Dynol 2012; 

(b) mewn perthynas â dosau a geir mewn 

gwlad berthnasol, a awdurdodwyd i’w 

gyflenwi yn y wlad honno yn dilyn 

gwerthusiad gan y rheoleiddiwr 

perthnasol ar gyfer y wlad;”;  

(b) yn lle’r diffiniad o “awdurdodiad marchnata” 

rhodder— 

“ystyr “awdurdodiad marchnata” (“marketing 

authorisation”)— 

(a) mewn perthynas â brechlyn a 

awdurdodwyd i’w gyflenwi yn y 

Deyrnas Unedig neu mewn Aelod-

wladwriaeth, yw’r ystyr a roddir i 

“marketing authorisation” yn rheoliad 

8(1) (dehongli cyffredinol) o Reoliadau 

Meddyginiaethau Dynol 2012; 

(b) mewn perthynas â brechlyn a 

awdurdodwyd i’w gyflenwi mewn 

gwlad berthnasol ac eithrio Aelod-

wladwriaeth, yw awdurdodiad 

marchnata a roddwyd gan y 

rheoleiddiwr perthnasol ar gyfer y 

wlad;”; 

(c) yn y lleoedd priodol yn nhrefn yr wyddor 

mewnosoder— 

“ystyr “gwlad berthnasol” (“relevant country”) 

yw gwlad a restrir yng ngholofn gyntaf y tabl 

ym mharagraff (11); 

“ystyr “rheoleiddiwr perthnasol” (“relevant 

regulator”), mewn perthynas â gwlad 

berthnasol, yw’r rheoleiddiwr a nodir yn y rhes 

gyfatebol o ail golofn y tabl ym mharagraff 

(11), ac mae cyfeiriad at reoleiddiwr yn y tabl 

hwnnw yn gyfeiriad at yr awdurdod 

rheoleiddiol sy’n dwyn yr enw hwnnw a 

ddynodwyd yn Awdurdod Rheoleiddiol Llym 

gan Sefydliad Iechyd y Byd yn unol â 

gweithrediad Cyfleuster COVAX(1);”; 

                                                                               
(1) Mae rhestr o’r awdurdodau rheoleiddiol cenedlaethol a 

ddynodwyd yn Awdurdodau Rheoleiddiol Llym wedi ei 
chyhoeddi gan Sefydliad Iechyd y Byd ac mae ar gael ar-lein 
ar 
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/
Product-Eligibility_COVAX-Facility_Dec2020_0.pdf 
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(d) ar ôl paragraff (10) mewnosoder— 

“(11) Mae’r tabl y cyfeirir ato yn y diffiniadau 

o “gwlad berthnasol” a “rheoleiddiwr 

perthnasol” yn dilyn— 

 

Y wlad berthnasol Y rheoleiddiwr 

perthnasol 

Aelod-wladwriaeth Yr Asiantaeth 

Feddyginiaethau 

Ewropeaidd 

Andorra Yr Asiantaeth 

Feddyginiaethau 

Ewropeaidd  

Gwlad yr Iâ 

Gwladwriaeth Dinas y 

Fatican 

Yr Asiantaeth 

Feddyginiaethau 

Ewropeaidd 

Yr Asiantaeth 

Feddyginiaethau 

Ewropeaidd 

Liechtenstein Yr Asiantaeth 

Feddyginiaethau 

Ewropeaidd 

Monaco Yr Asiantaeth 

Feddyginiaethau 

Ewropeaidd 

Norwy Yr Asiantaeth 

Feddyginiaethau 

Ewropeaidd 

San Marino Yr Asiantaeth 

Feddyginiaethau 

Ewropeaidd 

Y Swistir Swissmedic 

Unol Daleithiau 

America 

Gweinyddiaeth Bwyd a 

Chyffuriau yr Unol 

Daleithiau 

”. 

Diwygiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn 

Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) 

(Diwygio) 2021 

4. Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 

Teithio Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael ac 

Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 

2021(1) wedi eu diwygio fel a ganlyn. 

                                                                               
(1) O.S. 2021/48 (Cy. 11), a ddiwygiwyd gan O.S. 2021/72 (Cy. 

18), O.S. 2021/171 (Cy. 39), O.S. 2021/305 (Cy. 78), O.S. 
2021/584 (Cy. 161), O.S. 2021/646 (Cy. 166) ac O.S. 
2021/826 (Cy. 193). 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 100



 8

Diwygiad i reoliad 4 

5. Yn rheoliad 4 (dehongli), yn y lle priodol, 

mewnosoder “ystyr “teithiwr Atodlen 3A” (“Schedule 

3A passenger”) yw person sydd wedi bod mewn gwlad 

neu diriogaeth a restrir yn Atodlen 3A i’r Rheoliadau 

Teithio Rhyngwladol ac nad yw’n berson y mae 

rheoliad 12E(2) a (3) o’r rheoliadau hynny yn gymwys 

iddo;”. 

Diwygiad i reoliad 5B  

6. Yn rheoliad 5B(3) (gofyniad i sicrhau bod 

teithwyr yn meddu ar hysbysiad o drefniadau profi ar 

ôl cyrraedd) hepgorer y diffiniad o “teithiwr Atodlen 

3A”. 

Rheoliadau newydd 5C a 5D 

7. Ar ôl rheoliad 5B mewnosoder— 

“Gofyniad i wirio statws brechu 

5C.—(1) Rhaid i weithredwr sicrhau bod 

teithiwr, ac eithrio teithiwr Atodlen 3A, (“P”)— 

(a) sydd ar wasanaeth teithwyr 

rhyngwladol; a 

(b) sydd wedi dangos, gan ddefnyddio 

cyfleuster y cyfeirir ato yn rheoliad 

4(1) o’r Rheoliadau Teithio 

Rhyngwladol (gofyniad i ddarparu 

gwybodaeth am deithiwr), bod P yn 

bodloni’r meini prawf cymhwysedd o 

ran brechu yn erbyn COVID-19 ar 

gyfer llai o ofynion ynysu a phrofi, 

yn meddu ar y dystiolaeth ofynnol pan fo P yn 

cyrraedd porthladd yng Nghymru. 

(2) Ym mharagraff (1) ystyr “y dystiolaeth 

ofynnol” yw— 

(a) tystiolaeth o’r disgrifiad a geir yn 

rheoliad 2A(3)(c), (3)(ca), (4)(b), 

(4A)(b) a (d) neu (6)(a)(ii) o’r 

Rheoliadau Teithio Rhyngwladol; neu 

(b) pan fo P yn bwriadu manteisio ar yr 

esemptiad yn rheoliad 2A(5) neu (6)(b) 

o’r rheoliadau hynny (mae P o dan 18 

mlwydd a 3 mis oed), tystiolaeth o 

oedran P. 

(3) Rhaid i weithredwr roi ar waith a chynnal 

prosesau a systemau i sicrhau y cydymffurfir â’r 

gofyniad ym mharagraff (1). 

(4) Nid yw’r gofyniad hwn yn gymwys yn 

achos gweithredwr gwasanaeth teithwyr 

rhyngwladol sy’n cychwyn yn Ffrainc 

Fetropolitanaidd.  
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Gofyniad i wirio esemptiadau 

5D.—(1) Pan fo teithiwr sy’n cyrraedd Cymru 

ar wasanaeth teithwyr rhyngwladol, gan 

ddefnyddio cyfleuster y cyfeirir ato yn rheoliad 

4(1) o’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol, yn 

dangos ei fod yn berson y cyfeirir ato mewn 

paragraff yn Atodlen 2 i’r rheoliadau hynny 

(esemptiadau), rhaid i weithredwr sicrhau bod y 

teithiwr yn meddu ar dystiolaeth ei fod yn 

berson o’r fath. 

(2) Nid yw paragraff (1) yn gymwys mewn 

perthynas â pherson a ddisgrifir ym mharagraff 

6(2)(d)(i) o Atodlen 2 i’r Rheoliadau Teithio 

Rhyngwladol (gweithiwr cludiant teithwyr 

ffyrdd), sy’n gyrru cerbyd nwyddau sydd wedi 

cael ei gludo neu a fydd yn cael ei gludo i 

Gymru ar wasanaeth teithwyr rhyngwladol”. 

Diwygiadau i reoliad 6 

8. Yn rheoliad 6 (troseddau)— 

(a) ym mharagraff (1)— 

(i) yn is-baragraff (b) hepgorer “neu”; 

(ii) ar ôl is-baragraff (c) mewnosoder— 

“(d) rheoliad 5C(1),  

(e) rheoliad 5C(3), neu 

(f) rheoliad 5D,”; 

(b) ar ôl paragraff (5) mewnosoder— 

“(6) Mewn perthynas â throsedd ym 

mharagraff (1)(d), mae’n amddiffyniad i’r 

gweithredwr ddangos bod y teithiwr perthnasol 

wedi cyflwyno dogfen sy’n honni ei bod yn 

dystiolaeth ofynnol na ellid bod wedi disgwyl 

yn rhesymol i’r gweithredwr, neu berson sy’n 

gweithredu ar ran y gweithredwr, wybod nad 

oedd yn dystiolaeth ofynnol. 

(7) Mewn perthynas â throsedd ym 

mharagraff (1)(e), mae’n amddiffyniad i’r 

gweithredwr ddangos nad oedd yn rhesymol 

ymarferol bod â’r prosesau a’r systemau yn eu 

lle ar yr adeg berthnasol. 

(8) Mewn perthynas â throsedd ym 

mharagraff (1)(f), mae’n amddiffyniad i 

weithredwr ddangos bod y teithiwr wedi 

cyflwyno dogfen sy’n honni ei bod yn 

dystiolaeth briodol na ellid bod wedi disgwyl yn 

rhesymol i’r gweithredwr, neu berson sy’n 

gweithredu ar ran y gweithredwr, wybod nad 

oedd yn dystiolaeth briodol.” 
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Diwygiad i reoliad 10 

9. Yn rheoliad 10 (adolygu), yn lle “5A a 5B” 

rhodder “5A, 5B, 5C a 5D”. 

 

 

Eluned Morgan 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

un o Weinidogion Cymru 

Am 1.38 p.m. ar 30 Gorffennaf 2021 
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau 
Amrywiol) (Rhif 3) 2021 
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Lywodraeth Cymru ac fe’i gosodir 
gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1.  
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol 
ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 3) 2021. 
 
 
 
 
Eluned Morgan AS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
30 Gorffennaf 2021 
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1. Disgrifiad 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) a Rheoliadau 
Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael ac 
Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021 (“y Rheoliadau Atebolrwydd 
Gweithredwyr”). 
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Senedd 
 
Dod i rym 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, hysbyswyd y Llywydd 
nad yw’r Rheoliadau yn cydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod. Mae peidio â chadw 
at y confensiwn 21 diwrnod yn galluogi’r Rheoliadau hyn i ddod i rym cyn gynted â 
phosibl ac i barhau â’r ymagwedd gyffredin ar draws y pedair gwlad mewn perthynas 
â theithio rhyngwladol. O ystyried newid yn y dystiolaeth ynghylch risg mewn 
cysylltiad â'r clefyd hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos 
hwn. 
 
Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 
 
Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyrraeth ar 
y sail ei bod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur. 
 
Mae’r Llywodraeth o’r farn nad yw’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr yn 
cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. I’r graddau y gallant o bosibl gyffwrdd ag unrhyw 
hawliau o’r fath, mae’r Llywodraeth o’r farn bod yr ymyrraeth yn fach iawn ac y gellir 
ei chyfiawnhau fel ymyrraeth angenrheidiol a chymesur i gyflawni nod dilys. Nid yw’r 
diwygiadau i’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr a wneir gan y Rheoliadau hyn 
yn newid y ffordd y maent yn cyffwrdd â hawliau unigol.  
 
3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (“Deddf 1984”), a rheoliadau a 
wnaed oddi tani, yn darparu fframwaith deddfwriaethol ar gyfer diogelu iechyd yng 
Nghymru a Lloegr. Gwneir y Rheoliadau hyn drwy ddibynnu ar y pwerau yn 
adrannau 45B, 45F(2) a 45P(2) o Ddeddf 1984. Mae'r Memoranda Esboniadol ar 
gyfer y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol a’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr 
yn rhoi rhagor o wybodaeth am y pwerau hyn. 
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4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol drwy wneud y 
newidiadau canlynol:  

 
Ar gyfer pobl sy’n cyrraedd o’r UE (ac eraill) 
 ehangu’r esemptiad rhag gorfod hunanynysu a chymryd prawf PCR ar 

Ddiwrnod 8 ar gyfer pobl sy’n cyrraedd o wledydd ar y rhestr oren pan fo’r 
bobl hynny wedi eu brechu yn unrhyw un o 27 o wledydd yr UE, gwledydd y 
Gymdeithas Fasnach Rydd Ewropeaidd (Norwy, Y Swistir, Gwlad yr Iâ, 
Liechtenstein) a gwledydd microwladwriaethau Ewrop (Andorra, Monaco, San 
Marino a Dinas y Fatican); 

 darparu bod rhaid i berson gyflwyno tystysgrif COVID Ddigidol yr UE er mwyn 
dangos tystiolaeth eu bod wedi eu brechu’n llawn; 

 
Ar gyfer pobl sy’n cyrraedd o Unol Daleithiau America 
 ehangu’r esemptiad rhag gorfod hunanynysu a chymryd prawf PCR ar 

Ddiwrnod 8 ar gyfer pobl sy’n cyrraedd o wledydd ar y rhestr oren pan fo’r 
bobl hynny wedi eu brechu’n llawn gyda brechlynnau a gymeradwywyd gan 
Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau yn UDA ac yn gallu 
cyflwyno cerdyn brechu’r Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau i ddangos 
tystiolaeth o hynny; 

 ei gwneud yn ofynnol hefyd i bobl sy’n cyrraedd o UDA ddarparu prawf o 
breswyliad, yn ogystal â cherdyn brechu’r Canolfannau Rheoli ac Atal 
Clefydau, er mwyn atal twyll; 

 cynnwys yn yr esemptiad bobl sydd wedi cymryd rhan mewn treial clinigol yn 
UDA gan y Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau ar gyfer brechlyn i frechu yn 
erbyn y coronafeirws. 
 
  

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr i 
osod dyletswyddau ar weithredwyr gwasanaethau teithwyr rhyngwladol i wirio: 
 

i. bod person sydd wedi datgan ei fod yn deithiwr cymwys sydd wedi ei frechu o 
fewn ystyr rheoliad 2A o’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn meddu ar y 
dystiolaeth sy’n ofynnol i ategu’r datganiad hwnnw; a 

ii. bod teithwyr sy’n ceisio dibynnu ar esemptiad yn Atodlen 2 i’r Rheoliadau 
Teithio Rhyngwladol yn meddu ar dystiolaeth eu bod yn gymwys ar gyfer yr 
esemptiad. 
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Mae Gweinidogion Cymru o’r farn bod y diwygiadau hyn yn gymesur â’r hyn y maent 
yn ceisio ei gyflawni, sef ymateb i fygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 
cyhoedd. 
 
5. Ymgynghori  
 
Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.  
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol  
 
Ni chynhaliwyd unrhyw asesiad effaith rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau 
hyn oherwydd yr angen i’w rhoi ar waith ar fyrder i ymdrin â bygythiad difrifol ac 
uniongyrchol i iechyd y cyhoedd. 
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Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
               Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales  

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 
fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
Elin Jones AS  
Llywydd  
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 
 
 

30 Gorffennaf 2021 
 
 
Annwyl Elin 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd 
Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 3) 2021 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, rwy'n eich hysbysu y 
bydd yr offeryn statudol hwn yn dod i rym am 4.00am ar 2 Awst 2021, lai nag 21 
diwrnod ar ôl iddo gael ei osod. Amgaeir copi o'r offeryn a'r Memorandwm Esboniadol 
sy'n cyd-fynd ag ef er gwybodaeth i chi. 
 
Mae'r offeryn statudol hwn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 a Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol, Profion Cyn Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) 
(Diwygio) 2021. 
 
Bydd y newidiadau a wneir gan y Rheoliadau heddiw yn:  

 dileu'r gofynion o ran hunanynysu a chael prawf PCR ar ddiwrnod 8 ar gyfer 

teithwyr sydd wedi'u brechu'n llawn sy'n dod i Gymru o unrhyw un o 27 o 

wledydd yr UE, gwledydd y Gymdeithas Fasnach Rydd Ewropeaidd (Norwy, y 

Swistir, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein) a gwledydd microwladwriaethau Ewrop 

(Andorra, Monaco, San Marino a Dinas y Fatican); neu Unol Daleithiau 

America; 

 darparu bod yn rhaid i berson, er mwyn dangos tystiolaeth o statws brechu 

llawn, gyflwyno ar gyfer yr UE Dystysgrif COVID Ddigidol yr UE; neu gyflwyno 

ar gyfer UDA gerdyn brechu’r Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau; 

 gosod dyletswyddau ar weithredwyr gwasanaethau teithwyr rhyngwladol i wirio 

tystiolaeth o gymhwystra os ydynt yn hawlio esemptiadau rhag y gofynion 

teithio. 
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Mae angen i’r Rheoliadau hyn ddod i rym cyn gynted â phosibl i barhau â’r ymagwedd 
gyffredin ar draws y pedair gwlad mewn perthynas â theithio rhyngwladol, oherwydd y 
bydd y gyfraith yng Nghymru yn gymwys i deithwyr, ni waeth pa borthladd y daethant 
drwyddo. O ystyried newid yn y dystiolaeth ynghylch risg mewn cysylltiad â'r clefyd 
hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos hwn. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 
a’r Trefnydd, Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a’r Cyfansoddiad, Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, 
Pennaeth Gwasanaethau’r Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth 
Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
 
Yn gywir 

 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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SL(6)035 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd Gweithredwyr) 
(Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 4) 2021 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol1 yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar 
ôl bod dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n cyrraedd Cymru o wledydd neu 
diriogaethau nad ydynt yn esempt ynysu am gyfnod penodol. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol fel bod yr esemptiad o’r 
gofyniad i hynanynysu a chymryd prawf PCR ar Ddiwrnod 8 yn berthnasol hefyd i deithwyr 
sy’n dod i Gymru o Ffrainc Fetropolitanaidd.  

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio'r rhestr o wledydd a thiriogaethau gwyrdd drwy 
ychwanegu'r canlynol at y rhestr werdd: 

 Awstria, 
 Yr Almaen, 
 Latfia, 
 Norwy, 
 Rwmania, 
 Slofacia, 
 Slofenia, 

Mae'r Rheoliadau hefyd yn diwygio'r rhestr o wledydd a thiriogaethau coch drwy: 

(i) ychwanegu’r canlynol at y rhestr goch: 
 Georgia, 
 Mayotte, 
 Mecsico 
 Réunion; 

 
(ii) dileu’r canlynol o'r rhestr goch: 

 Bahrain, 
 India, 
 Qatar, 
 Yr Emiraethau Arabaidd Unedig. 

 
1 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (O.S. 2020/574) 
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Yn ogystal, mae'r Rheoliadau hyn yn ychwanegu Cwpan Curtis at y rhestr o 'digwyddiadau 
penodedig', y mae trefn brofi bwrpasol yn berthnasol iddynt ar gyfer pobl sy'n cymryd rhan 
yn y digwyddiad ac yn ei drefnu ac ati. 

Yn olaf, mae'r rheoliadau hyn yn gwneud newidiadau i'r fanyleb dechnegol ar gyfer profion 
ar ôl cyrraedd a diwygiadau canlyniadol i'r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr yng 
ngoleuni'r newidiadau y cyfeirir atynt uchod ynghylch Ffrainc Fetropolitanaidd. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  
Gall y Senedd ddirymu'r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddyddiau pan fo’r 
Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) mewn cyfnod o doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r 
dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau ar gyfer adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y tri phwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn.  

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn fod y rheol 21 diwrnod yn cael ei thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fod rhwng y 
dyddiad y gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad y daw'r offeryn 
i rym), a nodwn yr esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan Eluned Morgan AS, y 
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 6 
Awst 2021.  

Mae’r llythyr at y Llywydd yn nodi: 

 “Mae angen i’r newidiadau i’r rhestrau teithio coch, oren a gwyrdd ddod i rym cyn 
gynted â phosibl i barhau â’r ymagwedd gyffredin ar draws y pedair gwlad mewn 
perthynas â theithio rhyngwladol, oherwydd y bydd y gyfraith yng Nghymru yn 
gymwys i deithwyr, ni waeth pa borthladd y daethant drwyddo. O ystyried newid yn y 
dystiolaeth ynghylch risg mewn cysylltiad â'r clefyd hwn, yn enwedig ar gyfer y 
gwledydd hynny lle mae’r sefyllfa wedi newid, a hwythau wedi symud i’r “rhestr goch”, 
ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos hwn. 

 Mae'r newidiadau o ran manyleb dechnegol y profion ar ôl cyrraedd hefyd yn dod i rym 
lai na 21 diwrnod ar ôl i'r Rheoliadau gael eu gosod. Cyflwynir y newid hwn o 23 Awst, 
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sy’n parhau â’r ymagwedd gyffredin ar draws y pedair gwlad mewn perthynas â 
theithio rhyngwladol ac yn caniatáu ar gyfer y cyfnod arweiniol sy'n ofynnol cyn i’r 
labordai profi roi’r newidiadau ar waith.”  

2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn gyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau dynol. Yn 
benodol, nodwn y paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y 
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur. 

 Mae’r Llywodraeth o’r farn nad yw’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr yn cyffwrdd 
â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn Ewropeaidd ar 
Hawliau Dynol.  I’r graddau y gallant o bosibl gyffwrdd ag unrhyw hawliau o’r fath, 
mae’r Llywodraeth o’r farn bod yr ymyrraeth yn fach iawn ac y gellir ei chyfiawnhau fel 
ymyrraeth angenrheidiol a chymesur i gyflawni nod dilys.  Nid yw’r diwygiadau i’r 
Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr a wneir gan y Rheoliadau hyn yn newid y ffordd 
y maent yn cyffwrdd â hawliau unigol.”   

3. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y 
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
10 Awst 2021 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 926 (Cy. 211) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU  

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol ac Atebolrwydd 

Gweithredwyr) (Cymru) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 4) 

2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid ywʼr nodyn hwn yn rhan oʼr Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) 2020 (O.S. 2020/574 (Cy. 132)) (y 

“Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) a Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, 

Profion cyn Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) 

(Cymru) (Diwygio) 2021 (O.S. 2021/48 (Cy. 11)) (y 

“Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr”). 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod 

gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar ôl bod 

dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n 

cyrraedd Cymru ynysu am gyfnod a bennir yn unol â’r 

Rheoliadau hynny. Mae’r gofynion a osodir gan y 

Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn ddarostyngedig i 

eithriadau, ac mae categorïau penodol o berson wedi 

eu hesemptio rhag gorfod cydymffurfio. Nid yw’n 

ofynnol i bersonau sy’n dod i Gymru ynysu ar ôl bod 

mewn un neu ragor o’r gwledydd a’r tiriogaethau a 

restrir yn Atodlen 3 i’r Rheoliadau Teithio 

Rhyngwladol. Cyfeirir at y gwledydd a’r tiriogaethau a 

restrir yn Atodlen 3 fel “gwledydd a thiriogaethau 

esempt”. 

Mae rheoliad 3 yn diwygio rheoliad 2A o’r 

Rheoliadau Teithio Rhyngwladol fel bod yr 

esemptiadau yn rheoliad 2A bellach yn rhychwantu 

personau sy’n teithio o Ffrainc Fetropolitanaidd. 

Mae rheoliad 4 yn diwygio Atodlen 3 i’r Rheoliadau 

Teithio Rhyngwladol er mwyn ychwanegu yr Almaen, 
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Awstria, Latfia, Norwy, Rwmania, Slofacia a Slofenia 

at y rhestr o wledydd a thiriogaethau esempt y tu allan 

i’r ardal deithio gyffredin. 

Mae rheoliad 5 yn diwygio Atodlen 3A i’r 

Rheoliadau Teithio Rhyngwladol, sy’n cynnwys y 

rhestr o wledydd a thiriogaethau sy’n ddarostyngedig i 

fesurau ychwanegol. Mae personau nad ydynt yn 

esempt wedi eu gwahardd rhag dod i Gymru pan fônt 

wedi bod mewn gwlad neu diriogaeth a restrir yn 

Atodlen 3A o fewn 10 niwrnod i gyrraedd, yn unol â 

rheoliad 12E o’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol. 

Mae rheoliad 5 yn ychwanegu Georgia, Mayotte, 

Mecsico a Réunion at y rhestr yn Atodlen 3A ac yn 

hepgor Bahrain, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, India 

a Qatar. 

Mae rheoliad 6 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio 

Atodlen 1E i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol er 

mwyn ychwanegu Cwpan Curtis at y rhestr o 

‘digwyddiadau penodedig’. Mae hyn yn hepgor 

personau perthnasol yn y digwyddiad o’r darpariaethau 

profi yn rheoliad 6AB o’r Rheoliadau Teithio 

Rhyngwladol ac yn lle hynny yn ei gwneud yn ofynnol 

iddynt gadw at y gofynion yn rheoliad 6L o’r 

Rheoliadau hynny. 

Mae rheoliad 7 yn diwygio paragraffau 1 a 2 o 

Atodlen 1C i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol er 

mwyn cysoni’r gofynion technegol ar gyfer profion 

diwrnod 8 â’r gofynion llymach ar gyfer profion 

diwrnod 2. 

Mae’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr yn 

gosod gofynion ar bersonau sy’n gweithredu 

gwasanaethau teithwyr rhyngwladol (“gweithredwyr”) 

sy’n cyrraedd Cymru o’r tu allan i’r ardal deithio 

gyffredin. Yn unol â’r gofynion hynny rhaid i 

weithredwyr, er enghraifft, sicrhau bod teithwyr sy’n 

teithio ar y gwasanaethau hynny yn meddu ar 

hysbysiad o ganlyniad prawf negyddol a’u bod wedi 

gwneud trefniadau i gymryd profion pellach ar ôl 

iddynt gyrraedd. 

Mae rheoliad 8 yn gwneud diwygiad canlyniadol i 

reoliad 5C o’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr 

yng ngoleuni’r diwygiad i reoliad 2A o’r Rheoliadau 

Teithio Rhyngwladol er mwyn estyn yr esemptiadau 

yn rheoliad 2A i bersonau sy’n teithio o Ffrainc 

Fetropolitanaidd. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ni luniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 926 (Cy. 211) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU  

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol ac Atebolrwydd 

Gweithredwyr) (Cymru) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 4) 

2021 

Gwnaed am 2.15 p.m. ar 6 Awst 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd 

 Cymru  am 5.00 p.m. ar 6 Awst 2021 

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2) a (3) 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir iddynt gan adrannau 45B a 45P(2) o Ddeddf 

Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1), yn 

gwneud y Rheoliadau a ganlyn. 

Enwi a dod i rym 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol 

ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau 

Amrywiol) (Rhif 4) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn, ac eithrio rheoliad 7, i 

rym am 4.00 a.m. ar 8 Awst 2021. 

(3) Daw rheoliad 7 i rym ar 23 Awst 2021. 

                                                                               
(1) 1984 p. 22. Mewnosodwyd Rhan 2A gan adran 129 o 

Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (p. 14). Mae’r 
swyddogaeth o wneud rheoliadau o dan Ran 2A wedi ei rhoi 
i “the appropriate Minister”. O dan adran 45T(6) o Ddeddf 
1984 y Gweinidog priodol, o ran Cymru, yw Gweinidogion 
Cymru. 
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Diwygiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 

2020 

2. Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 

Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020(1) wedi eu 

diwygio yn unol â rheoliadau 3 i 7. 

Diwygiad i reoliad 2A  

3. Yn rheoliad 2A(2), hepgorer “neu Ffrainc 

Fetropolitanaidd”. 

Diwygiadau i Atodlen 3 

4. Yn Atodlen 3 (gwledydd a thiriogaethau esempt y 

tu allan i’r ardal deithio gyffredin), yn Rhan 1, yn y 

lleoedd priodol mewnosoder— 

“Yr Almaen” 

“Awstria” 

“Latfia” 

“Norwy” 

“Rwmania” 

“Slofacia” 

“Slofenia”. 

Diwygiadau i Atodlen 3A 

5. Yn Atodlen 3A (gwledydd a thiriogaethau sy’n 

ddarostyngedig i fesurau ychwanegol)— 

(a) yn y lleoedd priodol mewnosoder— 

 “Georgia” 

                                                                               
(1) O.S. 2020/574 (Cy. 132), a ddiwygiwyd gan O.S. 2020/595 

(Cy. 136), O.S. 2020/714 (Cy. 160), O.S. 2020/726 (Cy. 
163), O.S. 2020/804 (Cy. 177), O.S. 2020/817 (Cy. 179), 
O.S. 2020/840 (Cy. 185), O.S. 2020/868 (Cy. 190), O.S. 
2020/886 (Cy. 196), O.S. 2020/917 (Cy. 205), O.S. 
2020/942, O.S. 2020/944 (Cy. 210), O.S. 2020/962 (Cy. 
216), O.S. 2020/981 (Cy. 220), O.S. 2020/1015 (Cy. 226), 
O.S. 2020/1042 (Cy. 231), O.S. 2020/1080 (Cy. 243), O.S. 
2020/1098 (Cy. 249), O.S. 2020/1133 (Cy. 258), O.S. 
2020/1165 (Cy. 263), O.S. 2020/1191 (Cy. 269), O.S. 
2020/1223 (Cy. 277), O.S. 2020/1232 (Cy. 278), O.S. 
2020/1237 (Cy. 279), O.S. 2020/1288 (Cy. 286), O.S. 
2020/1329 (Cy. 295), O.S. 2020/1362 (Cy. 301), O.S. 
2020/1477 (Cy. 316), O.S. 2020/1521 (Cy. 325), O.S. 
2020/1602 (Cy. 332), O.S. 2020/1645 (Cy. 345), O.S. 
2021/20 (Cy. 7), O.S. 2021/24 (Cy. 8), O.S. 2021/46 (Cy. 
10), O.S. 2021/48 (Cy. 11), O.S. 2021/50 (Cy. 12), O.S. 
2021/66 (Cy. 15), O.S. 2021/72 (Cy. 18), O.S. 2021/95 (Cy. 
26), O.S. 2021/154 (Cy. 38), O.S. 2021/305 (Cy. 78), O.S. 
2021/361 (Cy. 110), O.S. 2021/454 (Cy. 144), O.S. 2021/500 
(Cy. 149), O.S. 2021/568 (Cy. 156), O.S. 2021/584 (Cy. 
161), O.S. 2021/646 (Cy. 166), O.S. 2021/669 (Cy. 170), 
O.S. 2021/765 (Cy. 187), O.S. 2021/826 (Cy. 193), O.S. 
2021/863 (Cy. 202), O.S. 2021/867 (Cy. 203) ac O.S. 
2021/915 (Cy. 208). 
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“Mayotte” 

“Mecsico” 

“Réunion”; 

(b) hepgorer— 

“Bahrain” 

“Yr Emiraethau Arabaidd Unedig”  

“India” 

“Qatar”. 

Diwygiad i Atodlen 1E 

6. Yn Atodlen 1E (digwyddiadau profi penodedig), 

yn y lle priodol mewnosoder “R & A – Cwpan Curtis”. 

Diwygiadau i Atodlen 1C 

7.—(1) Mae Atodlen 1C (profi mandadol ar ôl 

cyrraedd Cymru) wedi ei diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn is-baragraff (b)(ii) o baragraff 1 (gofynion 

prawf diwrnod 2)— 

(a) ar ôl “sy’n fwy na 99%” mewnosoder “neu’n 

gyfwerth â hynny”; 

(b) yn lle “a chyfwng” rhodder “neu gyfwng”. 

(3) Yn lle paragraff 2 (gofynion prawf diwrnod 8) 

rhodder— 

“Gofynion prawf diwrnod 8 

2. Mae prawf diwrnod 8 yn cydymffurfio â’r 

paragraff hwn— 

(a) pan fo’n brawf lled-feintiol ar gyfer 

canfod y coronafeirws— 

 (i) sy’n targedu o leiaf ddau enyn 

SARS-CoV-2 y gellir 

gwahaniaethu rhyngddynt ac 

eithrio’r genyn S a rheolaethau 

cyfeirio perfformiad, 

 (ii) sy’n cynnwys rheolwaith sicrwydd 

in silico yn erbyn pob amrywiolyn 

sy’n destun pryder, a 

 (iii) sy’n cynhyrchu toddiant prawf 

sy’n darparu asid niwclëig a 

echdynnwyd sy’n addas ar gyfer 

dilyniannu genom cyfan gan 

ddefnyddio dull penodedig, 

(b) pan fo gweithgynhyrchydd unrhyw 

ddyfais a ddefnyddir at ddibenion y 

prawf yn datgan— 

 (i) bod y ddyfais yn defnyddio dull 

sefydledig o ganfod moleciwlau, 
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 (ii) bod gan y ddyfais benodolrwydd 

sy’n fwy na 97% neu’n gyfwerth â 

hynny (neu gyfwng hyder 

dwyochrog o 95% sydd uwchben 

95% yn llwyr), 

 (iii) bod gan y ddyfais sensitifrwydd 

sy’n fwy na 95% neu’n gyfwerth â 

hynny (neu gyfwng hyder 

dwyochrog o 95% sydd uwchben 

90% yn llwyr), 

 (iv) bod gan y ddyfais derfyn canfod o 

lai na 1000 copi SARS-CoV-2 y 

mililitr, neu gyfwerth â hynny, a 

 (v) bod y ddyfais yn addas ar gyfer 

canfod pob amrywiolyn sy’n 

destun pryder, ac 

(c) pan fo unrhyw ddyfais a ddefnyddir at 

ddibenion y prawf— 

 (i)  yn gallu cael ei defnyddio yn unol 

â Rhan 4 o Reoliadau Dyfeisiau 

Meddygol 2002(1), ac eithrio yn 

rhinwedd rheoliad 39(2) o’r 

Rheoliadau hynny yn unig, a 

 (ii) wedi ei dilysu ddim mwy na 18 

mis cyn gweinyddu’r prawf neu ei 

ddarparu i P.” 

Diwygiad i Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn 

Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) 

(Diwygio) 2021 

8. Yn rheoliad 5C o Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn 

Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) 

(Diwygio) 2021(2), hepgorer paragraff (4). 

 

 

Eluned Morgan 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

un o Weinidogion Cymru 

Am 2.15 p.m. ar 6 Awst 2021 

 

                                                                               
(1) O.S. 2002/618. 

(2) O.S. 2021/48 (Cy. 11), a ddiwygiwyd gan O.S. 2021/72 (Cy. 

18), O.S. 2021/171 (Cy. 39), O.S. 2021/305 (Cy. 78), O.S. 

2021/584 (Cy. 161), O.S. 2021/646 (Cy. 166), O.S. 2021/826 

(Cy. 193) ac O.S. 2021/915 (Cy. 208). 
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau 
Amrywiol) (Rhif 4) 2021 
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Lywodraeth Cymru ac fe’i gosodir 
gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1.  
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol 
ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 4) 2021. 
 
 
 
 
Eluned Morgan AS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
6 Awst 2021 
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1. Disgrifiad 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) a Rheoliadau 
Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael ac 
Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021 (“y Rheoliadau Atebolrwydd 
Gweithredwyr”). 
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
 
Dod i rym 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, hysbyswyd y Llywydd 
nad yw’r Rheoliadau yn cydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod. Mae peidio â chadw 
at y confensiwn 21 diwrnod yn galluogi’r newidiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn 
mewn cysylltiad â gwledydd ac ychwanegiad at ddigwyddiadau penodedig sy’n 
ddarostyngedig i drefn brofi bwrpasol i ddod i rym cyn gynted â phosibl ac i barhau 
â’r ymagwedd gyffredin ar draws y pedair gwlad mewn perthynas â theithio 
rhyngwladol. O ystyried newid yn y dystiolaeth ynghylch risg mewn cysylltiad â'r 
clefyd hwn, yn enwedig i'r gwledydd hynny lle mae'r sefyllfa wedi gwaethygu ac 
maent wedi symud i'r “rhestr goch”, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn 
yn yr achos hwn. 
 
Mae angen gwneud y newidiadau o ran manyleb dechnegol y profion ar ôl cyrraedd 
cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau cysondeb â diwygiadau cyfatebol sy'n cael eu 
cyflwyno yn Lloegr ar 23 Awst a darparu cyfnod arweiniol sy'n ofynnol i'w weithredu 
gan y labordai profi. 
 
Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 
 
Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyrraeth ar 
y sail ei bod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur. 
 
Mae’r Llywodraeth o’r farn nad yw’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr yn 
cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. I’r graddau y gallant o bosibl gyffwrdd ag unrhyw 
hawliau o’r fath, mae’r Llywodraeth o’r farn bod yr ymyrraeth yn fach iawn ac y gellir 
ei chyfiawnhau fel ymyrraeth angenrheidiol a chymesur i gyflawni nod dilys. Nid yw’r 
diwygiadau i’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr a wneir gan y Rheoliadau hyn 
yn newid y ffordd y maent yn cyffwrdd â hawliau unigol.  
 
3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (“Deddf 1984”), a rheoliadau a 
wnaed oddi tani, yn darparu fframwaith deddfwriaethol ar gyfer diogelu iechyd yng 
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Nghymru a Lloegr. Gwneir y Rheoliadau hyn drwy ddibynnu ar y pwerau yn 
adrannau 45B, 45F(2) a 45P(2) o Ddeddf 1984. Mae'r Memoranda Esboniadol ar 
gyfer y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol a’r Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr 
yn rhoi rhagor o wybodaeth am y pwerau hyn. 
 
4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol drwy wneud y 
newidiadau canlynol:  

 

• Mae Georgia, Mayotte, Mecsico a Reunion yn cael eu hychwanegu at y “rhestr 
goch” o wledydd a thiriogaethau 

• Mae Bahrain, India, Qatar a'r Emiraethau Arabaidd Unedig yn cael eu tynnu 
oddi ar y “rhestr goch” o wledydd a thiriogaethau ac yn cael eu hychwanegu at y 
“rhestr oren” o wledydd a thiriogaethau 

• Mae Awstria, yr Almaen, Latfia, Norwy, Rwmania, Slofacia a Slofenia yn cael 
eu tynnu oddi ar y “rhestr oren” a'u hychwanegu at y “rhestr werdd” o wledydd a 
thiriogaethau 

• Bydd pobl sydd wedi bod yn Ffrainc Fetropolitanaidd (tir mawr Ffrainc gan 
gynnwys ynys Corsica), neu a deithiodd drwyddi, yn cael eu hesemptio rhag y 
gofynion ynysu a chymryd prawf PCR ar Ddiwrnod 8 os ydynt wedi cael eu 
brechu'n llawn yn rhaglenni brechu'r DU / UE / UDA. Bydd hynny’n gymwys hefyd 
i blant dan 18 oed a phobl sydd wedi cymryd rhan mewn treialon brechu 

• Mae R&A – Cwpan Curtis yn cael ei ychwanegu at y rhestr o ddigwyddiadau 
penodedig sy'n ddarostyngedig i drefn brofi bwrpasol 

• Newidiadau i'r manylebau technegol ar gyfer profion ar ôl cyrraedd. 
  

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud diwygiad canlyniadol i reoliad 5C o'r 
Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr yn sgil y diwygiad i reoliad 2A o'r Rheoliadau 
Teithio Rhyngwladol i estyn yr esemptiadau yn rheoliad 2A i bersonau sy'n teithio o 
Ffrainc Fetropolitanaidd.  
 
5. Ymgynghori  
 
Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.  
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol  
 
Ni chynhaliwyd unrhyw asesiad effaith rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau 
hyn oherwydd yr angen i’w rhoi ar waith ar fyrder i ymdrin â bygythiad difrifol ac 
uniongyrchol i iechyd y cyhoedd. 
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Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
               Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales  

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 
fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
Elin Jones AS  
Llywydd  
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 
 
 
 

6 Awst 2021 
 
 
Annwyl Elin 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol ac Atebolrwydd 
Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 4) 2021 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, rwy'n eich hysbysu y 
bydd yr offeryn statudol hwn yn dod i rym lai nag 21 diwrnod ar ôl iddo gael ei osod. 
Daw i rym am 4.00am ar 8 Awst 2021, ac eithrio’r newidiadau technegol i’r manylebau 
ar gyfer profion ar ôl cyrraedd a fydd yn dod i rym ar 23 Awst. Amgaeir copi o'r offeryn 
a'r Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd ag ef er gwybodaeth i chi. 
 
Mae'r offeryn statudol hwn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 a Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol, Profion Cyn Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) 
(Diwygio) 2021. 
 
Am 4.00am ar 8 Awst bydd y newidiadau a wneir gan y Rheoliadau heddiw yn: 
 

 Ychwanegu Georgia, Mayotte, Mecsico a Reunion at y “rhestr goch” o wledydd a 
thiriogaethau; 

 Tynnu Bahrain, India, Qatar a'r Emiraethau Arabaidd Unedig oddi ar y “rhestr 
goch” o wledydd a thiriogaethau a’u hychwanegu at y “rhestr oren” o wledydd a 
thiriogaethau; 

 Tynnu Awstria, yr Almaen, Latfia, Norwy, Rwmania, Slofacia a Slofenia oddi ar 
y “rhestr oren” a'u hychwanegu at y “rhestr werdd” o wledydd a thiriogaethau; 

 Esemptio pobl sydd wedi bod yn Ffrainc Fetropolitanaidd (tir mawr Ffrainc gan 
gynnwys ynys Corsica), neu wedi teithio drwyddi, rhag y gofynion ynysu a chymryd 
prawf PCR ar Ddiwrnod 8 os ydynt wedi cael eu brechu'n llawn yn rhaglenni 
brechu'r DU / UE / UDA. Bydd hynny’n gymwys hefyd i blant dan 18 oed a phobl 
sydd wedi cymryd rhan mewn treialon brechu; 
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 Ychwanegu R&A – Cwpan Curtis at y rhestr o ddigwyddiadau penodedig sy'n 
ddarostyngedig i drefn brofi bwrpasol; 

 Gwneud newidiadau i'r manylebau technegol ar gyfer profion ar ôl cyrraedd. 
  

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud diwygiad canlyniadol i reoliad 5C o'r 
Rheoliadau Atebolrwydd Gweithredwyr yn sgil y diwygiad i reoliad 2A o'r Rheoliadau 
Teithio Rhyngwladol i estyn yr esemptiadau yn rheoliad 2A i bersonau sy'n teithio o 
Ffrainc Fetropolitanaidd.  
 
Ar 23 August 2021 bydd y diwygiad yn: 

 Newid y manylebau technegol ar gyfer profion ar ôl cyrraedd.  

 
Mae angen i’r newidiadau i’r rhestrau teithio coch, oren a gwyrdd ddod i rym cyn gynted 
â phosibl i barhau â’r ymagwedd gyffredin ar draws y pedair gwlad mewn perthynas â 
theithio rhyngwladol, oherwydd y bydd y gyfraith yng Nghymru yn gymwys i deithwyr, ni 
waeth pa borthladd y daethant drwyddo. O ystyried newid yn y dystiolaeth ynghylch 
risg mewn cysylltiad â'r clefyd hwn, yn enwedig ar gyfer y gwledydd hynny lle mae’r 
sefyllfa wedi newid, a hwythau wedi symud i’r “rhestr goch”, ystyrir bod hyn yn 
angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos hwn. 
 
Mae'r newidiadau o ran manyleb dechnegol y profion ar ôl cyrraedd hefyd yn dod i rym 
lai na 21 diwrnod ar ôl i'r Rheoliadau gael eu gosod.  Cyflwynir y newid hwn o 23 Awst,, 
sy’n parhau â’r ymagwedd gyffredin ar draws y pedair gwlad mewn perthynas â theithio 
rhyngwladol ac yn caniatáu ar gyfer y cyfnod arweiniol sy'n ofynnol cyn i’r labordai profi 
roi’r newidiadau ar waith.  
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 
a’r Trefnydd, Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a’r Cyfansoddiad, Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, 
Pennaeth Gwasanaethau’r Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth 
Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
 
Yn gywir 

 
 

 
 
 

Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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SL(6)040 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 
2021 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol1 yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar 
ôl bod dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n cyrraedd Cymru ynysu am 
gyfnod i’w bennu yn unol â’r Rheoliadau hynny. Mae’r gofynion a osodir gan y Rheoliadau 
Teithio Rhyngwladol yn ddarostyngedig i eithriadau.  Mae categorïau penodol o bersonau 
wedi'u heithrio rhag gorfod cydymffurfio.  

Nid yw’n ofynnol i bersonau sy’n dod i Gymru ynysu ar ôl bod mewn un neu ragor o’r 
gwledydd a’r tiriogaethau a restrir yn Atodlen 3 i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol.  Cyfeirir 
at y gwledydd a'r tiriogaethau a restrir yn Atodlen 3 fel “gwledydd a thiriogaethau esempt”.  
Mae rheoliad 4 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio Atodlen 3 er mwyn ychwanegu at y rhestr o 
wledydd a thiriogaethau esempt y tu allan i’r ardal deithio gyffredin, fel a ganlyn: Yr Azores, 
Canada, Denmarc, y Ffindir, Liechtenstein, Lithwania, y Swistir. 

Mae personau nad ydynt yn esempt wedi eu gwahardd rhag dod i Gymru pan fônt wedi bod 
mewn gwlad neu diriogaeth a restrir yn Atodlen 3A i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol o 
fewn 10 niwrnod i gyrraedd. Mae rheoliad 5 o'r Rheoliadau hyn yn diwygio Atodlen 3A i 
ychwanegu Montenegro a Gwlad Thai at y rhestr o wledydd a thiriogaethau sy'n 
ddarostyngedig i fesurau ychwanegol. 

Mae'r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn caniatáu i blant ar eu pen eu hunain (o dan 18 
oed) ynysu yn eu cyrchfan (yn hytrach nag mewn mannau eraill) pan fyddant yn cyrraedd o 
wlad a restrir yn Atodlen 3A ac y byddant yn mynychu ysgol breswyl neu sefydliad addysg 
bellach yng Nghymru (Gweler Rheoliad 12E).  Mae rheoliad 5 o'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r 
Rheoliadau Teithio Rhyngwladol i gynnwys unrhyw fyfyrwyr o dan 18 oed sy'n dod i Gymru i 
ddilyn astudiaethau mewn addysg uwch. Mae'r dull hwn yn gyson â dull Llywodraeth y DU. 

Mae Atodlen 4 i'r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn nodi rhestr o ddigwyddiadau 
chwaraeon penodedig.  Gall unigolyn y mae'n ofynnol iddo ynysu adael yr ynysu hwnnw i 
gystadlu neu hyfforddi, neu ddarparu hyfforddiant neu gymorth arall i berson sy'n cystadlu 
yn y digwyddiadau hynny.  Mae rheoliad 6 yn ychwanegu'r canlynol at y rhestr- 

• Cystadleuaeth Cynghrair Hoci y Pencampwyr 
• Gemau rhagbrofol Cwpan y Byd FIH ar gyfer Dynion (grŵp Ewropeaidd) 

 
1Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (O.S. 2020/574) 
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Y weithdrefn 

Gwneud Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  
Gall y Senedd ddirymu'r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddyddiau pan fo’r 
Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) mewn cyfnod o doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r 
dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau ar gyfer adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y tri phwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn.  

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn fod y rheol 21 diwrnod wedi cael ei thorri (hynny yw, y rheol y dylai 21 diwrnod fynd 
heibio rhwng y dyddiad y gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad 
y daw'r offeryn i rym). Nodwn ymhellach yr esboniad a roddir gan Eluned Morgan AS, y 
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am y toriad, mewn llythyr at y Llywydd ar 
27 Awst 2021, sef- 
 

“Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn 
ddod i rym cyn gynted ag y bo modd a pharhau â'r dull pedair gwlad o ymdrin â theithio 
rhyngwladol; o ystyried y newid yn y dystiolaeth ynglŷn â’r risg mewn perthynas â'r 
clefyd hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos hwn.” 

2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn gyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau dynol. Yn 
benodol, nodwn y paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y 
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn 
gymesur.”  
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3. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y 
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
31 Awst 2021 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 967 (Cy. 227) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU  

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 

(Rhif 10) 2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid ywʼr nodyn hwn yn rhan oʼr Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) 2020 (O.S. 2020/574 (Cy. 132)) (y 

“Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”). 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod 

gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar ôl bod 

dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n 

cyrraedd Cymru ynysu am gyfnod a bennir yn unol â’r 

Rheoliadau hynny. Mae’r gofynion a osodir gan y 

Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn ddarostyngedig i 

eithriadau, ac mae categorïau penodol o berson wedi 

eu hesemptio rhag gorfod cydymffurfio. 

Mae rheoliad 12E o’r Rheoliadau Teithio 

Rhyngwladol yn atal personau nad ydynt yn esempt 

rhag dod i Gymru pan fônt wedi bod mewn gwlad neu 

diriogaeth a restrir yn Atodlen 3A i’r Rheoliadau 

hynny o fewn 10 niwrnod i gyrraedd. 

Nid yw’n ofynnol i bersonau sy’n dod i Gymru 

ynysu ar ôl bod mewn un neu ragor o’r gwledydd a’r 

tiriogaethau a restrir yn Atodlen 3 i’r Rheoliadau 

Teithio Rhyngwladol. Cyfeirir at y gwledydd a’r 

tiriogaethau a restrir yn Atodlen 3 fel “gwledydd a 

thiriogaethau esempt”. 

Mae rheoliad 3 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio 

rheoliad 12E er mwyn caniatáu i fyfyrwyr penodol o 

dan 18 oed sydd wedi bod yn flaenorol mewn gwlad a 

restrir yn Atodlen 3A i’r Rheoliadau Teithio 

Rhyngwladol gael mynediad i Gymru. Mae’r personau 

hynny yn ddarostyngedig i ofynion ynysu penodol. 
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Mae rheoliad 4 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio 

Atodlen 3 i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol er 

mwyn ychwanegu Canada, Denmarc, y Ffindir, 

Liechtenstein, Lithwania, y Swistir, ac ynysoedd 

Açores at y rhestr o wledydd a thiriogaethau esempt. 

Mae rheoliad 5 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio 

Atodlen 3A i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol er 

mwyn ychwanegu Gwlad Thai a Montenegro at y 

rhestr o wledydd a thiriogaethau sy’n ddarostyngedig i 

fesurau ychwanegol.  

Mae rheoliad 6 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio 

Atodlen 4 i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol er 

mwyn diweddaru’r rhestr o ddigwyddiadau chwaraeon 

penodedig. Caiff unigolyn adael ynysiad er mwyn 

cystadlu neu hyfforddi mewn digwyddiad chwaraeon a 

bennir yn Atodlen 4, neu er mwyn darparu 

hyfforddiant neu gymorth arall i berson sy’n cystadlu 

mewn digwyddiad o’r fath. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ni luniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 967 (Cy. 227) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU  

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 

(Rhif 10) 2021 

Gwnaed am 1.30 p.m. ar 27 Awst 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd 

Cymru  am 4.30 p.m. ar 27 Awst 2021 

Yn dod i rym am 4.00 a.m. ar 30 Awst 2021 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir iddynt gan adrannau 45B a 45P(2) o Ddeddf 

Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1), yn 

gwneud y Rheoliadau a ganlyn. 

Enwi a dod i rym 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym am 4.00 a.m. ar 30 

Awst 2021. 

                                                                               
(1) 1984 p. 22. Mewnosodwyd Rhan 2A gan adran 129 o 

Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (p. 14). Mae’r 
swyddogaeth o wneud rheoliadau o dan Ran 2A wedi ei rhoi 
i “the appropriate Minister”. O dan adran 45T(6) o Ddeddf 
1984 y Gweinidog priodol, o ran Cymru, yw Gweinidogion 
Cymru. 
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Diwygiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 

2020 

2. Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 

Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020(1) wedi eu 

diwygio fel a ganlyn. 

Diwygiadau i reoliad 12E 

3.—(1) Mae rheoliad 12E (mesurau ychwanegol 

sy’n gymwys i bersonau sy’n teithio o wlad neu 

diriogaeth a restrir yn Atodlen 3A) wedi ei ddiwygio 

fel a ganlyn. 

(2) Ym mharagraff (2)(e)— 

(a) ym mharagraff (i), yn lle “2020” rhodder 

“2021”; 

(b) ym mharagraff (ii), yn lle “ysgol fyrddio yng 

Nghymru y bwriedir darparu addysg a llety ar 

gyfer P ynddi” rhodder “sefydliad addysgol 

yng Nghymru y bwriedir darparu addysg a 

llety ar gyfer P ynddo”. 

(3) Ym mharagraff (5)— 

(a) yn is-baragraff (a), yn lle “ystyr “ysgol 

fyrddio” yw ysgol neu goleg” rhodder “ystyr 

“sefydliad addysgol” yw ysgol, coleg neu 

ddarparwr addysg uwch”; 

(b) ar ôl is-baragraff (c) mewnosoder— 

“(d) mae i “darparwr addysg uwch” yr ystyr a 

roddir i “higher education provider” yn adran 

83(1) o Ddeddf Addysg Uwch ac Ymchwil 

2017(2).” 

                                                                               
(1) O.S. 2020/574 (Cy. 132), a ddiwygiwyd gan O.S. 2020/595 

(Cy. 136), O.S. 2020/714 (Cy. 160), O.S. 2020/726 (Cy. 
163), O.S. 2020/804 (Cy. 177), O.S. 2020/817 (Cy. 179), 
O.S. 2020/840 (Cy. 185), O.S. 2020/868 (Cy. 190), O.S. 
2020/886 (Cy. 196), O.S. 2020/917 (Cy. 205), O.S. 
2020/942, O.S. 2020/944 (Cy. 210), O.S. 2020/962 (Cy. 
216), O.S. 2020/981 (Cy. 220), O.S. 2020/1015 (Cy. 226), 
O.S. 2020/1042 (Cy. 231), O.S. 2020/1080 (Cy. 243), O.S. 
2020/1098 (Cy. 249), O.S. 2020/1133 (Cy. 258), O.S. 
2020/1165 (Cy. 263), O.S. 2020/1191 (Cy. 269), O.S. 
2020/1223 (Cy. 277), O.S. 2020/1232 (Cy. 278), O.S. 
2020/1237 (Cy. 279), O.S. 2020/1288 (Cy. 286), O.S. 
2020/1329 (Cy. 295), O.S. 2020/1362 (Cy. 301), O.S. 
2020/1477 (Cy. 316), O.S. 2020/1521 (Cy. 325), O.S. 
2020/1602 (Cy. 332), O.S. 2020/1645 (Cy. 345), O.S. 
2021/20 (Cy. 7), O.S. 2021/24 (Cy. 8), O.S. 2021/46 (Cy. 
10), O.S. 2021/48 (Cy. 11), O.S. 2021/50 (Cy. 12), O.S. 
2021/66 (Cy. 15), O.S. 2021/72 (Cy. 18), O.S. 2021/95 (Cy. 
26), O.S. 2021/154 (Cy. 38), O.S. 2021/305 (Cy. 78), O.S. 
2021/361 (Cy. 110), O.S. 2021/454 (Cy. 144), O.S. 2021/500 
(Cy. 149), O.S. 2021/568 (Cy. 156), O.S. 2021/584 (Cy. 
161), O.S. 2021/646 (Cy. 166), O.S. 2021/669 (Cy. 170), 
O.S. 2021/765 (Cy. 187), O.S. 2021/826 (Cy. 193), O.S. 
2021/863 (Cy. 202), O.S. 2021/867 (Cy. 203), O.S. 2021/915 
(Cy. 208) ac O.S. 2021/926 (Cy. 211). 

(2) 2017 p. 29. 
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Diwygiadau i Atodlen 3  

4. Yn Rhan 1 o Atodlen 3 (gwledydd a thiriogaethau 

esempt y tu allan i’r ardal deithio gyffredin), yn y 

lleoedd priodol mewnosoder— 

“Canada” 

“Denmarc” 

“Y Ffindir” 

“Liechtenstein” 

“Lithwania” 

“Y Swistir” 

“Ynysoedd Açores”. 

Diwygiadau i Atodlen 3A 

5. Yn Atodlen 3A (gwledydd a thiriogaethau sy’n 

ddarostyngedig i fesurau ychwanegol), yn y lleoedd 

priodol mewnosoder— 

“Gwlad Thai” 

“Montenegro”. 

Diwygiad i Atodlen 4 

6. Yn Atodlen 4 (digwyddiadau chwaraeon 

penodedig), ar y diwedd mewnosoder— 

“Cystadleuaeth y Champions Hockey League  

Rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd FIH i 

Ddynion (grŵp Ewropeaidd)”. 

 

Eluned Morgan 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

un o Weinidogion Cymru 

Am 1.30 p.m. ar 27 Awst 2021 
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2021 
 
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Lywodraeth Cymru ac fe’i gosodir 
gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1.  
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 
(Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2021. 
 
 
 
Eluned Morgan AS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
27 Awst 2021 
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1. Disgrifiad 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”). 
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Senedd 
 
Dod i rym 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, hysbyswyd y Llywydd 
nad yw’r Rheoliadau yn cydymffurfio â’r confensiwn 21 o ddiwrnodau. Mae hyn yn 
angenrheidiol oherwydd y risg a berir mewn perthynas â’r coronafeirws ac yn 
enwedig straeniau sy’n amrywiolion o'r feirws hwnnw, oddi wrth deithwyr sy'n teithio 
i'r DU. Mae’r newidiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn yn parhau â’r ymagwedd 
gyffredin ar draws y pedair gwlad mewn perthynas â theithio rhyngwladol, ac yn 
sicrhau bod y cysondeb â Lloegr a’r gwledydd eraill yn parhau. Bydd y gyfraith yng 
Nghymru yn berthnasol i deithwyr waeth pa borthladd y byddant yn cael mynediad 
drwyddo.  
 
Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 
 
Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y 
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur.  
 
3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (“Deddf 1984”), a rheoliadau a 
wnaed oddi tani, yn darparu fframwaith deddfwriaethol ar gyfer diogelu iechyd yng 
Nghymru a Lloegr. Gwneir y Rheoliadau drwy ddibynnu ar y pwerau yn adrannau 
45B a 45P(2) o Ddeddf 1984. Mae'r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau 
Teithio Rhyngwladol yn rhoi rhagor o wybodaeth am y pwerau hyn. 
 
4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol drwy wneud y 
newidiadau canlynol: 
 

• Mae Montenegro a Gwlad Thai wedi’u dileu o’r “rhestr oren” ac wedi’u 
hychwanegu at y “rhestr goch” o wledydd a thiriogaethau 

• Mae’r Açores, Canada, Denmarc, y Ffindir, Liechtenstein, Lithwania a’r 
Swistir wedi’u dileu o’r  “rhestr oren” ac wedi’u hychwanegu at y “rhestr 
werdd” o wledydd a thiriogaethau 

• Ni fydd yn rhaid i bobl ifanc dan oed sy’n teithio ar eu pen eu hunain o 
wledydd sydd ar y rhestr goch i fynychu addysg uwch fynd i gwarantin a reolir 
yn Lloegr (yn hytrach byddant yn ynysu mewn llety yng Nghymru). 
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• Ychwanegu’r digwyddiadau canlynol ar y rhestr o ddigwyddiadau chwaraeon 
penodedig: 

o Cystadleuaeth y Champions Hockey League 
o Rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd FIH i Ddynion (grŵp 

Ewropeaidd 
 
Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol eisoes yn caniatáu i bobl ifanc dan oed (o dan 
18 oed) sydd ar eu pen eu hunain ac sy’n teithio o wlad sydd ar y rhestr goch fynychu 
ysgol breswyl neu sefydliad addysg bellach yng Nghymru ynysu yn eu cyrchfan yn 
hytrach nag mewn Cyfleuster Cwarantin a Reolir. Mae hyn yn berthnasol i ddysgwyr 
sy’n aros mewn llety sy’n eiddo i ysgol neu goleg ac i’r rhai sy’n aros gyda theuluoedd 
sy’n derbyn plant. Mae’r eithriad yma bellach wedi’i estyn i gynnwys unrhyw fyfyrwyr 
o dan 18 oed o wledydd sydd ar y rhestr goch sy’n cyrraedd er mwyn mynychu addysg 
uwch. Bydd hyn yn sicrhau bod y myfyrwyr hyn yn cael eu trin yn deg ac mewn modd 
sy’n gyson â dull Llywodraeth y DU.   
 
Mae Gweinidogion Cymru o’r farn bod y diwygiadau hyn yn gymesur â’r hyn y maent 
yn ceisio ei gyflawni, sef ymateb i fygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 
cyhoedd. 
 
5. Ymgynghori  
 
Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.  
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol  
 
Ni chynhaliwyd unrhyw asesiad effaith rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau 
hyn oherwydd yr angen i’w rhoi ar waith ar fyrder i ymdrin â bygythiad difrifol ac 
uniongyrchol i iechyd y cyhoedd. 
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Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
               Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales  

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 
fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
Elin Jones AS  
Llywydd  
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 
 
 

27 Awst 2021 
 
 
Annwyl Elin 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 
(Diwygio) (Rhif 10) 2021 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, rwy’n eich hysbysu y 
bydd yr offeryn statudol hwn yn dod i rym am 4.00am ar 30 Awst 2021, ymhen llai na 
21 diwrnod i’r dyddiad y cafodd ei osod. Mae copi o’r offeryn a’r Memorandwm 
Esboniadol cysylltiedig ynghlwm, er gwybodaeth ichi.  
 
Mae’r offeryn statudol hwn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 er mwyn: 
 

 tynnu Montenegro a Gwlad Thai oddi ar y “rhestr oren” a’u hychwanegu at y 
“rhestr goch” o wledydd a thiriogaethau 

 tynnu Açores, Canada, Denmarc, y Ffindir, Liechtenstein, Lithwania a’r Swistir 
oddi ar y  “rhestr oren” a’u hychwanegu at y “rhestr werdd” o wledydd a 
thiriogaethau 

 caniatáu i bobl ifanc dan oed sy’n teithio ar eu pen eu hunain o wledydd sydd ar 
y rhestr goch i fynychu addysg uwch yng Nghymru gael eu hesgusodi rhag 
mynd i gwarantin a reolir yn Lloegr ac, yn hytrach, ynysu mewn llety yng 
Nghymru; 

 ychwanegu’r digwyddiadau canlynol ar y rhestr o ddigwyddiadau chwaraeon 
penodedig: 

 Cystadleuaeth y Champions Hockey League 

 Rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd FIH i Ddynion (grŵp Ewropeaidd 

Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn 
ddod i rym cyn gynted ag y bo modd a pharhau â'r dull pedair gwlad o ymdrin â theithio 
rhyngwladol; o ystyried y newid yn y dystiolaeth ynglŷn â’r risg mewn perthynas â'r clefyd 
hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos hwn. 
 

Tudalen y pecyn 135

mailto:Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales


Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 
a’r Trefnydd, Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a’r Cyfansoddiad, Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, 
Pennaeth Gwasanaethau’r Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth 
Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
 
Yn gywir, 

 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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SL(6)026 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a 
Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael 
â'r UE) (Rhif 2) 2021 

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i is-ddeddfwriaeth ym maes rheolaethau 
bioddiogelwch ar gyfer mewnforio anifeiliaid byw a chynhyrchion anifeiliaid, fel rhan o ddull 
ar draws Prydain gyfan. 

Effaith y Rheoliadau hyn fydd gohirio pellach wrth gyflwyno archwiliadau dogfennol a 
ffisegol mewn safleoedd rheoli ffiniau yng Nghymru, mewn cysylltiad â chynhyrchion sy’n 
dod o anifeiliaid a fewnforiwyd. Bydd gwiriadau o'r fath yn cael eu cyflwyno'n raddol rhwng 1 
Hydref 2021 a 1 Mawrth 2022. 

Gweithdrefn 

Gwneud cadarnhaol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  
Mae’n rhaid i'r Senedd gymeradwyo'r Rheoliadau o fewn 28 diwrnod (ac eithrio diwrnodau 
pan fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r dyddiad 
y’u gwnaed er mwyn iddynt barhau i gael effaith. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau ar gyfer adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas 
â'r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn y bydd y Rheoliadau hyn yn arwain at ohirio pellach wrth gyflwyno archwiliadau 
dogfennol a ffisegol mewn safleoedd rheoli ffiniau yng Nghymru, mewn cysylltiad â 
chynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid a fewnforiwyd, fel rhan o ddull ar gyfer Prydain gyfan. 
Bydd gwiriadau o'r fath yn cael eu cyflwyno'n raddol rhwng 1 Hydref 2021 a 1 Mawrth 2022. 

O ran y gohirio, nodwn yr hyn a ddywed Llywodraeth Cymru yn y Memorandwm Esboniadol 
i'r Rheoliadau: 
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 “Yn dilyn adolygiad gan swyddogion o’r cynllun gweithredu ar gyfer rheolaethau 
mewnforio gan gynnwys gwiriadau Iechydol a Ffotoiechydol ar anifeiliaid byw a 
chynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid, mae penderfyniad wedi’i wneud i ohirio cyflwyno 
gwiriadau dogfennol a gwiriadau ffisegol mewn Safleoedd Rheoli dynodedig ar y Ffin. 
Mae hyn oherwydd bod busnesau ac awdurdodau cymwys, ers diwedd y cyfnod pontio, 
wedi gorfod addasu a bodloni gofynion sylweddol newydd yr UE a’r DU wrth symud 
nwyddau o dan y berthynas fasnachu newydd â’r UE. 

 Bydd yr amserlen ddiwygiedig hon yn rhoi mwy o amser i fusnesau ac awdurdodau 
cymwys baratoi wrth iddynt addasu i’r berthynas fasnachu newydd ac adfer yn sgil 
effeithiau hirach a dyfnach pandemig COVID-19.” 

Hefyd, dywed y Memorandwm Esboniadol y byddai’n well gan randdeiliaid y diwydiant i’r 
gwiriadau dogfennol a’r gwiriadau ffisegol ar gyfer Prydain gael eu cyflwyno’n gynharach yn 
hytrach nag yn hwyrach, gan fod mewnforion o Brydain wedi wynebu gwiriadau mewnforio 
o’r fath gan yr UE ers mis Ionawr 2021. Nodwn fod yr ymgynghoriad ar gyfer Prydain gyfan 
ar y Rheoliadau hyn wedi amlygu’r angen i lywodraethau roi eglurder ar drefniadau ffiniau yn 
y dyfodol ar fewnforion ac ar allforion, ond roeddent yn dangos bod consensws eang bod yr 
oedi hwn yn angenrheidiol.  

Roedd y paragraffau a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol yn ddefnyddiol ac yn 
addysgiadol i ni: 

 “Fe wnaeth Defra, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban anfon ymgynghoriad 
preifat allan ym mis Mehefin 2021, yn gofyn am safbwyntiau rhanddeiliaid ar ohirio 
gweithredu’r weithdrefn mewnforio fesul cam. Gofynnodd yr ymgynghoriad a oedd 
rhanddeiliaid yn cytuno â’r oedi, neu a oeddent yn teimlo y dylai’r amserlen wreiddiol a 
drefnwyd, yn cyflwyno rheolaethau Gwiriadau Iechydol a Photoiechydol llawn, gael 
effaith fel y bwriadwyd iddynt ei chael o 31 Gorffennaf. 

 Mae’r newidiadau a wneir yn ddiwygiadau sy’n ymwneud â gweithredu i gyfraith 
bresennol yr UE a ddargedwir er mwyn sicrhau bod y gyfraith yn adlewyrchu 
newidiadau a wnaed yn ystod y cyfnod pontio a’i bod yn weithredol yng nghyd-destun 
y DU. Yn sgil trafodaethau parhaus, rydym yn ymwybodol y byddai’n well gan 
randdeiliaid y diwydiant i’r rheolaethau ar gyfer Prydain ar fewnforion o’r UE gael eu 
cyflwyno’n gynharach yn hytrach nag yn hwyrach, gan eu bod yn teimlo yn gyffredinol 
ei bod yn annheg bod mewnforion o Brydain wedi wynebu rheolaethau o’r fath gan yr 
UE ers mis Ionawr 2021. Roedd yr ymatebion ehangach gan randdeiliaid yn amlygu’r 
angen i’r llywodraeth roi eglurder ar drefniadau ffiniau yn y dyfodol ar fewnforion ac ar 
allforion, ond roeddent yn dangos bod consensws eang a chyffredinol bod y newidiadau 
a ddarperir â’r O.S. hwn i amserlen y rheolaethau yn angenrheidiol er mwyn paratoi’r 
sector yn effeithiol, a byddai methiant i weithredu’r newidiadau hyn erbyn diwedd mis 
Gorffennaf fel y darperir gan yr Offeryn hwn yn creu gofynion “amhosibl” i fewnforwyr 
eu bodloni ac i’r awdurdodau cymwys eu darparu.” 
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Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 
Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
30 Gorffennaf 2021 
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Rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru, a 

osodwyd gerbron Senedd Cymru o dan baragraff 7(3) 

o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 

2018, i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd 

Cymru o fewn 28 o ddiwrnodau gan ddechrau ar y 

diwrnod y gwnaed y Rheoliadau, yn ddarostyngedig 

i’w estyn dros gyfnodau o ddiddymu, neu pan fo toriad 

am fwy na phedwar diwrnod. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 847 (Cy. 197) 

YMADAEL Â’R UNDEB 
EWROPEAIDD, CYMRU 

ANIFEILIAID, CYMRU 

Rheoliadau’r Fasnach mewn 

Anifeiliaid a Chynhyrchion 

Perthynol (Cymru) (Diwygio) 

(Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud drwy arfer y 

pwerau a roddir gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 

(Ymadael) 2018 (p. 16) er mwyn ymdrin ag unrhyw 

fethiant yng nghyfraith yr UE a ddargedwir i 

weithredu’n effeithiol a diffygion eraill sy’n deillio o 

ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio diffygion yn 

Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a 

Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011 (O.S. 

2011/2379) (Cy. 252) (“Rheoliadau 2011”) o 

ganlyniad i ymadael â’r UE. Mae rheoliad 2 yn 

diwygio Rheoliadau 2011 fel bod Atodlen 5 yn cael 

effaith ac yn parhau mewn grym hyd at ddiwedd y 

cyfnod graddoli trosiannol (a ddiffinnir yn Atodiad 6 i 

Reoliad (EU) 2017/625 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar 

reolaethau swyddogol a gweithgareddau swyddogol 

eraill a gyflawnir i sicrhau y cymhwysir y gyfraith o 

ran bwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau ynghylch iechyd 

a lles anifeiliaid, iechyd planhigion a chynhyrchion 

diogelu planhigion (EUR 2017/625)), ac er mwyn 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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newid y dyddiad y mae gofynion hysbysu trosiannol 

ymlaen llaw ar gyfer cynhyrchion sy’n dod o 

anifeiliaid yn gymwys ohono o 31 Gorffennaf 2021 i 1 

Hydref 2021. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 
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Rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru, a 

osodwyd gerbron Senedd Cymru o dan baragraff 7(3) 

o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 

2018, i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd 

Cymru o fewn 28 o ddiwrnodau gan ddechrau ar y 

diwrnod y gwnaed y Rheoliadau, yn ddarostyngedig 

i’w estyn dros gyfnodau o ddiddymu, neu pan fo toriad 

am fwy na phedwar diwrnod. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 847 (Cy. 197) 

YMADAEL Â’R UNDEB 
EWROPEAIDD, CYMRU 

ANIFEILIAID, CYMRU 

Rheoliadau’r Fasnach mewn 

Anifeiliaid a Chynhyrchion 

Perthynol (Cymru) (Diwygio) 

(Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2021 

Gwnaed                                14 Gorffennaf 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd  

Cymru  16 Gorffennaf 2021 

Yn dod i rym 30 Gorffennaf 2021 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau 

hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan baragraff 1(1) o 

Atodlen 2 a pharagraff 21 o Atodlen 7 i Ddeddf yr 

Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018(1). 

Mae Gweinidogion Cymru o’r farn, oherwydd brys, ei 

bod yn angenrheidiol gwneud y Rheoliadau hyn heb 

fod drafft o’r offeryn wedi ei osod gerbron Senedd 

                                                                               
(1) 2018 p. 16; gweler adran 20(1) am y diffiniad o “devolved 

authority”. Diwygiwyd paragraff 21 o Atodlen 7 gan adran 
41(4) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Y Cytundeb 
Ymadael) 2020 (p. 1) a pharagraff 53(2) o Ran 2 o Atodlen 5 
iddi. 
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Cymru ac wedi ei gymeradwyo ganddi drwy 

benderfyniad(1). 

Enwi a chychwyn 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau’r 

Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 

(Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 30 Gorffennaf 

2021. 

Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a 
Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011 

2.—(1) Mae Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid 

a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011(2) wedi eu 

diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 2(1), yn y lle priodol mewnosoder— 

“mae i “y cyfnod graddoli trosiannol” yr 

ystyr a roddir i “the transitional staging 

period” yn Atodiad 6 i’r Rheoliad 

Rheolaethau Swyddogol(3);”. 

(3) Yn rheoliad 26(3), yn lle “dydd ar 31 Gorffennaf 

2021” rhodder “cyfnod graddoli trosiannol”. 

(4) Yn Atodlen 5— 

(a) ym mharagraff 5(3), yn lle “31 Gorffennaf 

2021” rhodder “1 Hydref 2021”; 

(b) ym mharagraff 6(1)(c)— 

(i) yn lle “31 Gorffennaf 2021” rhodder “1 

Hydref 2021”; 

(ii) ar ôl “cynhyrchion sy’n tarddu o 

anifeiliaid” mewnosoder “neu sgil-

gynhyrchion anifeiliaid”. 

 

 

 

 

 

 

Lesley Griffiths 

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r 

Trefnydd, un o Weinidogion Cymru 

14 Gorffennaf 2021 

                                                                               
(1) Mae’r cyfeiriadau yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd 

(Ymadael) 2018 at Gynulliad Cenedlaethol Cymru bellach 
yn cael effaith fel cyfeiriadau at Senedd Cymru, yn rhinwedd 
adran 150A(2) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32). 

(2)  O.S. 2011/2379 (Cy. 252). Mewnosodwyd rheoliad 26(3) 
gan reoliad 19 o O.S. 2020/1612 (Cy. 337). Mewnosodwyd 
Atodlen 5 gan reoliad 32 o O.S. 2020/1612 (Cy. 337). 
Diwygiwyd paragraffau 5(3) a 6(1)(c) o Atodlen 5 gan 
reoliad 2 o O.S. 2021/384 (Cy. 122). Mae offerynnau 
diwygio eraill, ond nid yw’r un ohonynt yn berthnasol. 

(3) EUR 2017/625. Mewnosodwyd Atodiad 6 gan O.S. 
2020/1481 ac fe’i diwygiwyd gan O.S. 2021/429. 
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid 
a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 
2021 
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Swyddfa’r Prif Filfeddyg yn 
Adran yr Amgylchedd, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru, ac fe’i 
gosodir gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol 
â Rheol Sefydlog 27.1.      
 
Datganiad y Gweinidog 

Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a 
rhesymol o effaith ddisgwyliedig Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a 
Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2021. 
  
Rwyf wedi gwneud y datganiadau sy’n ofynnol o dan Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Mae’r datganiadau hyn i’w gweld yn Rhan 2 o’r 
Atodiad i’r Memorandwm hwn. 
 
 
 
 
Lesley Griffiths AS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
16 Gorffennaf 2021  
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Rhan 1 
   
1. Disgrifiad 
 
Mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn ymwneud â Rheoliadau’r Fasnach 
mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 
(Rhif 2) 2021 (“yr Offeryn”). 
 
Mae angen yr Offeryn er mwyn sicrhau cysondeb â newidiadau a gyflwynir gan 
Lywodraeth y DU i Reoliad (EU) 2017/625 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar 15 
Mawrth 2007 ar reolaethau swyddogol a gweithgareddau swyddogol eraill a 
gyflawnir i sicrhau y cymhwysir y gyfraith o ran bwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau 
ynghylch iechyd a lles anifeiliaid, iechyd planhigion a chynhyrchion diogelu 
planhigion (Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol “yr OCR”). 
 
Bydd yr Offeryn yn gwneud diwygiadau i is-ddeddfwriaeth, sy’n gymwys o ran 
Cymru ac o ran Parth Cymru, ym maes rheolaethau bioddiogelwch ar gyfer 
mewnforio anifeiliaid byw a chynhyrchion anifeiliaid. Mae’r Offeryn yn gymwys i 
Gymru a daw i rym ar 30 Gorffennaf 2021. 
 
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 

 
Gwneir yr Offeryn hwn gan Weinidogion Cymru drwy arfer y pwerau a roddir 
iddynt gan baragraff 1(1) o Atodlen 2 a pharagraff 21 o Atodlen 7 i Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (y ‘Ddeddf Ymadael’), er mwyn ymdrin ag 
unrhyw fethiant yng nghyfraith yr UE a ddargedwir i weithredu’n effeithiol a 
diffygion eraill sy’n deillio o ymadawiad y Deyrnas Unedig (DU) a’r Undeb 
Ewropeaidd (UE). 

 
Gosodir yr Offeryn ar ffurf drafft o dan y weithdrefn gadarnhaol “gwnaed” ac 
mae datganiad y Gweinidog yn Rhan 2 o’r Atodiad yn nodi’r rhesymau dros y 
penderfyniad hwn.   
 
Mae’r Offeryn yn diwygio unrhyw ddiffygion sy’n parhau i fod yn Rheoliadau’r 
Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011 (O.S. 
2011/2379) (Cy. 252) (“Rheoliadau 2011”), sef yr angen i newid y dyddiad y 
mae gofynion hysbysu trosiannol ymlaen llaw ar gyfer cynhyrchion sy’n dod o 
anifeiliaid yn gymwys ohono. 
 
 
 
3.  Y cefndir deddfwriaethol 
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Mae angen diwygio deddfwriaeth ddomestig sy’n deillio o gyfraith yr UE i 
sicrhau bod y llyfr statud yn gweithredu’n effeithlon ac yn effeithiol ar ôl i’r DU 
ymadael â’r UE.  

 
Fe wnaeth y Ddeddf Ymadael drosi’r rhan fwyaf o gyfraith uniongyrchol 
gymwys yr UE, fel yr oedd yn union cyn diwrnod cwblhau’r Cyfnod Gweithredu, 
yn gyfraith ddomestig a chadw cyfreithiau a wnaed yn y DU sy’n gweithredu 
rhwymedigaethau’r UE. Hefyd, fe wnaeth y Ddeddf Ymadael greu pwerau dros 
dro i wneud is-ddeddfwriaeth i ymdrin â diffygion a fyddai’n deillio o ymadawiad 
y DU. Mae adran 11 o’r Ddeddf Ymadael a pharagraff 1 o Atodlen 2 iddi yn 
darparu pwerau i Weinidogion Cymru i ymdrin â diffygion. 

 
Mae’r Offeryn yn diwygio diffygion sydd yn Rheoliadau 2011 o hyd. Mae 
Rheoliadau 2011 yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â masnachu 
anifeiliaid a chynhyrchion perthynol, gan gynnwys sefydlu fframwaith 
rheoleiddio ar gyfer masnachu mewn anifeiliaid byw a deunydd genetig, ac ar 
gyfer mewnforio anifeiliaid byw, deunydd genetig a chynhyrchion sy’n dod o 
anifeiliaid. Hefyd, mae Rheoliadau 2011 yn pennu amrywiol droseddau, ac yn 
rhoi’r pŵer i Weinidogion Cymru i wahardd mewnforio i Gymru unrhyw anifail 
neu gynnyrch pe byddai brigiadau o achosion o glefydau y tu allan i’r DU. 
 
Mewnosodwyd Atodlen 5 i Reoliadau 2011 gan reoliad 32 o Reoliadau’r 
Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) 2020 (O.S. 2020/1612) (Cy. 337). Mae Atodlen 5 yn gymwys i 
gynhyrchion ac anifeiliaid byw sy’n tarddu o (a) tiriogaeth sy’n ddarostyngedig i 
drefniadau mewnforio trosiannol arbennig; neu (b) trydedd wlad heblaw 
tiriogaeth sy’n ddarostyngedig i drefniadau mewnforio trosiannol arbennig lle 
bo’r cynhyrchion neu’r anifeiliaid byw dan sylw, cyn cael eu mewnforio i 
Gymru— 
 

(i)     wedi eu cyflwyno i safle rheoli ar y ffin a ddynodwyd gan 
Weinidogion Cymru; 

(ii)    â Dogfen Mynediad Iechyd Gyffredin yn cyd-fynd â hwy sydd 
wedi ei llenwi er boddhad yr awdurdod perthnasol; a 

(iii)   wedi eu rhaghysbysu. 

Fe wnaeth Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 
(Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2021 (O.S. 2021/384) (Cy. 122) 
(“Rheoliadau Diwygio 2021”) yn flaenorol ddiwygio’r dyddiad 1 Ebrill 2021 ym 
mharagraffau 5 a 6 o Atodlen 5 i Reoliadau 2011 i 31 Gorffennaf 2021 er mwyn 
cysoni â’r newidiadau a wnaed i ddeddfwriaeth arall gan Reoliadau Masnach a 
Rheolaethau Swyddogol (Trefniadau Trosiannol ar gyfer Hysbysiadau Ymlaen 
Llaw) (Diwygio) 2021 (O.S. 2021/429), ac er mwyn cysoni ag Atodiad 6 o’r 
OCR (a fewnosodwyd gan Reoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, 
Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Iechyd Planhigion etc.) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 
2020 (O.S. 2020/1481), sy’n nodi’r gofynion ar gyfer y gwiriadau rhaghysbysu) 
sy’n darparu bod trefniadau trosiannol i ddod i ben ar 31 Gorffennaf 2021. 
Mae’r Offeryn yn awr yn diwygio ymhellach y cyfeiriad at 31 Gorffennaf er 
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mwyn cysoni â’r newid polisi y cytunwyd arno gan y pedair gweinyddiaeth, fel y 
nodir ym mharagraff 4 o’r Memorandwm Esboniadol hwn. 
 
Yn unol â gofynion y Ddeddf Ymadael, mae’r Gweinidog Materion Gwledig a 
Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, Lesley Griffiths, wedi gwneud y datganiadau 
perthnasol fel y nodir yn Rhan 2 o’r Atodiad i’r Memorandwm Esboniadol hwn. 
 
 
 
4.  Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 

 

Bydd yr Offeryn yn gohirio cyflwyno’r gofynion rhaghysbysu ar gyfer nwyddau 
perthnasol sy’n cynnwys cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid o 31 Gorffennaf i 1 
Hydref 2021. 

Yn dilyn adolygiad gan swyddogion o’r cynllun gweithredu ar gyfer rheolaethau 
mewnforio gan gynnwys gwiriadau Iechydol a Ffotoiechydol ar anifeiliaid byw a 
chynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid, mae penderfyniad wedi’i wneud i ohirio 
cyflwyno gwiriadau dogfennol a gwiriadau ffisegol mewn Safleoedd Rheoli 
dynodedig ar y Ffin. Mae hyn oherwydd bod busnesau ac awdurdodau 
cymwys, ers diwedd y cyfnod pontio, wedi gorfod addasu a bodloni gofynion 
sylweddol newydd yr UE a’r DU wrth symud nwyddau o dan y berthynas 
fasnachu newydd â’r UE.  

Mae hyn yn ategu’r amserlen ddiwygiedig sy’n gohirio cyflwyno gwiriadau 
dogfennol a gwiriadau ffisegol mewn Safleoedd Rheoli dynodedig ar y Ffin. 
Bydd y gwiriadau hyn yn cael eu cyflwyno fesul cam (‘y cyfnod graddoli 
trosiannol’), o 1 Hydref 2021 hyd 1 Mawrth 2022.   

Bydd yr amserlen ddiwygiedig hon yn rhoi mwy o amser i fusnesau ac 
awdurdodau cymwys baratoi wrth iddynt addasu i’r berthynas fasnachu newydd 
ac adfer yn sgil effeithiau hirach a dyfnach pandemig COVID-19. 

 
 

5. Beth mae’r offeryn yn ei wneud 
 
 

Mae’r Offeryn yn diwygio Rheoliadau 2011 fel bod Atodlen 5 yn parhau mewn 
grym hyd at ddiwedd y cyfnod graddoli trosiannol, ac mae’n diwygio’r dyddiad 
31 Gorffennaf 2021 ym mharagraffau 5(3) a 6(1)(c) o Atodlen 5 ac yn rhoi 1 
Hydref 2021 yn ei le. Mae’r Offeryn hwn hefyd yn mewnosod cyfeiriad at y 
diffiniad cywir mewn deddfwriaeth ar gyfer y cyfnod graddoli trosiannol. 

Mae paragraff 5(3) o Atodlen 5 i Reoliadau 2011 yn ymwneud â’r gofyniad 
rhaghysbysu ar gyfer nwyddau perthnasol sy’n cynnwys cynhyrchion sy’n dod o 
anifeiliaid. 
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Mae paragraff 6(1)(c) o Atodlen 5 yn ymwneud â’r gofyniad bod rhaid i 
nwyddau perthnasol sy’n cynnwys cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid fod â 
thystysgrif iechyd briodol ar gyfer mewnforion o drydedd wlad yn cyd-fynd â 
hwy, ar y ffurf a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru neu’r Ysgrifennydd Gwladol. 

Mae’r diwygiadau hyn yn angenrheidiol er mwyn cysoni â newidiadau a wneir i’r 
Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol gan Lywodraeth y DU ar draws Prydain 
gyfan. Bydd y newidiadau arfaethedig hyn mewn effaith yn gohirio cyflwyno 
gwiriadau dogfennol a gwiriadau ffisegol mewn Safleoedd Rheoli dynodedig ar 
y Ffin. 

 
   

6.  Ymgynghori 
 

 
15. Fe wnaeth Defra, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban anfon 
ymgynghoriad preifat allan ym mis Mehefin 2021, yn gofyn am safbwyntiau 
rhanddeiliaid ar ohirio gweithredu’r weithdrefn mewnforio fesul cam. Gofynnodd 
yr ymgynghoriad a oedd rhanddeiliaid yn cytuno â’r oedi, neu a oeddent yn teimlo 
y dylai’r amserlen wreiddiol a drefnwyd, yn cyflwyno rheolaethau Gwiriadau 
Iechydol a Photoiechydol llawn, gael effaith fel y bwriadwyd iddynt ei chael o 31 
Gorffennaf. 
 
16. Mae’r newidiadau a wneir yn ddiwygiadau sy’n ymwneud â gweithredu i 
gyfraith bresennol yr UE a ddargedwir er mwyn sicrhau bod y gyfraith yn 
adlewyrchu newidiadau a wnaed yn ystod y cyfnod pontio a’i bod yn weithredol 
yng nghyd-destun y DU. Yn sgil trafodaethau parhaus, rydym yn ymwybodol y 
byddai’n well gan randdeiliaid y diwydiant i’r rheolaethau ar gyfer Prydain ar 
fewnforion o’r UE gael eu cyflwyno’n gynharach yn hytrach nag yn hwyrach, gan 
eu bod yn teimlo yn gyffredinol ei bod yn annheg bod mewnforion o Brydain wedi 
wynebu rheolaethau o’r fath gan yr UE ers mis Ionawr 2021. Roedd yr ymatebion 
ehangach gan randdeiliaid yn amlygu’r angen i’r llywodraeth roi eglurder ar 
drefniadau ffiniau yn y dyfodol ar fewnforion ac ar allforion, ond roeddent yn 
dangos bod consensws eang a chyffredinol bod y newidiadau a ddarperir â’r O.S. 
hwn i amserlen y rheolaethau yn angenrheidiol er mwyn paratoi’r sector yn 
effeithiol, a byddai methiant i weithredu’r newidiadau hyn erbyn diwedd mis 
Gorffennaf fel y darperir gan yr Offeryn hwn yn creu gofynion “amhosibl” i 
fewnforwyr eu bodloni ac i’r awdurdodau cymwys eu darparu. 
 
7.  Asesiad Effaith Rheoleiddiol  
 
 
17. Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar gynnal Asesiadau Effaith 
Rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd nad 
oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r 
manteision sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. Ystyriodd 
swyddogion bod hon yn sefyllfa eithriadol ac yn sefyllfa frys. Mae angen i’r 
diwygiadau fod yn eu lle erbyn 30 Gorffennaf er mwyn sicrhau cysondeb ledled 
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y DU. Er bod disgresiwn wrth i Weinidogion Cymru arfer eu pwerau statudol, 
byddai dilyn dull gweithredu gwahanol i’r gyfundrefn mewnforio ar gyfer Prydain 
gyfan a bennwyd gan Lywodraeth y DU yn arwain at ddryswch i fasnachwyr ac 
yn amharu ar fasnach. Yn benodol, gallai nwyddau a fewnforir i’r DU wynebu 
gofynion mewnforio gwahanol mewn gwledydd gwahanol yn y DU, ond yn gallu 
symud yn rhydd o fewn y DU ar ôl iddynt gael eu mewnforio. Ni ragwelir unrhyw 
effaith, neu ni ragwelir unrhyw effaith sylweddol, ar y sector preifat, y sector 
gwirfoddol na’r sector cyhoeddus, a bydd y rheoliadau hyn yn rhoi rhagor o amser 
i fasnachwyr ac asiantaethau i baratoi ar gyfer cyfundrefn newydd yn ystod 
cyfnod adfer yn sgil effeithiau Covid, gyda’r rheoliadau hyn yn rhan hanfodol o 
weithredu’r oediad hwn.   
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Atodiad: Datganiadau o dan Ddeddf yr Undeb 

Ewropeaidd (Ymadael) 2018 

 
Rhan 1: Tabl o Ddatganiadau o dan Ddeddf 2018 

 
Mae’r tabl hwn yn nodi’r datganiadau a allai fod yn ofynnol gan Weinidogion 

Cymru o dan Ddeddf 2018. Mae’r tabl hefyd yn nodi’r datganiadau hynny a allai 

fod yn ofynnol gan Weinidogion y Goron o dan Ddeddf 2018, y mae 

Gweinidogion Cymru wedi ymrwymo i’w darparu hefyd pan fo angen. Gellir 

gweld y datganiadau gofynnol yn Rhan 2 o’r Atodiad hwn. 

 

Datganiad Ymhle mae’r 

gofyniad 

I bwy y mae’n 

berthnasol 

Beth sydd ganddo yn 

ofynnol 

Sifftio Paragraffau 3(7) a 

4(3), Atodlen 7 

 

Rheol Sefydlog 

27.1A 

Gweinidogion Cymru 

sy’n arfer pwerau yn 

Rhan 1 o Atodlen 2 i 

wneud O.S. Negyddol 

 

Mae paragraff 3(7) yn 

gymwys i 

Weinidogion y Goron, 

ond mae 

Gweinidogion Cymru 

wedi ymrwymo i 

wneud yr un 

datganiad 

Datganiad i esbonio pam y 

dylai’r offeryn fod yn 

ddarostyngedig i’r weithdrefn 

negyddol ac, os yw’n 

berthnasol, pam eu bod yn 

anghytuno ag argymhelliad y 

Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

(fel pwyllgor sifftio) 

Priodoldeb Is-baragraff (2) o 

baragraff 28, 

Atodlen 7 

Yn gymwys i 

Weinidogion y Goron 

sy’n arfer pwerau yn 

adrannau 8(1), 9 a 

23(1) neu sy’n arfer 

pwerau ar y cyd yn 

Atodlen 2. Mae 

Gweinidogion Cymru 

wedi ymrwymo i 

wneud yr un 

datganiad wrth arfer 

pwerau yn Atodlen 2 

Datganiad nad yw’r O.S. yn 

gwneud dim mwy na’r hyn sy’n 

briodol. 

Rhesymau 

Da  

Is-baragraff (3) o 

baragraff 28, 

Atodlen 7 

Yn gymwys i 

Weinidogion y Goron 

sy’n arfer pwerau yn 

adrannau 8(1), 9 a 

Datganiad i esbonio’r 

rhesymau da dros wneud yr 

offeryn a bod yr hyn sy’n cael 

ei wneud yn gam rhesymol i’w 
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23(1) neu sy’n arfer 

pwerau ar y cyd yn 

Atodlen 2. Mae 

Gweinidogion Cymru 

wedi ymrwymo i 

wneud yr un 

datganiad wrth arfer 

pwerau yn Atodlen 2 

gymryd. 

Cydraddoldeb Is-baragraffau (4) 

a (5) o baragraff 

28, Atodlen 7 

Yn gymwys i 

Weinidogion y Goron 

sy’n arfer pwerau yn 

adrannau 8(1), 9 a 

23(1) neu sy’n arfer 

pwerau ar y cyd yn 

Atodlen 2. Mae 

Gweinidogion Cymru 

wedi ymrwymo i 

wneud yr un 

datganiad wrth arfer 

pwerau yn Atodlen 2 

Datganiad i egluro pa 

ddiwygiadau, diddymiadau neu 

ddirymiadau, os o gwbl, a 

wneir i Ddeddf Cydraddoldeb 

2006 a Deddf Cydraddoldeb 

2010 a deddfwriaeth a wnaed 

oddi tanynt.  

 

Datganiad bod y  Gweinidog 

wedi rhoi sylw dyledus i’r 

angen i ddileu gwahaniaethu 

ac unrhyw ymddygiad arall a 

waherddir o dan Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010. 

Esboniadau Is-baragraff (6) o 

baragraff 28, 

Atodlen 7 

 

Yn gymwys i 

Weinidogion y Goron 

sy’n arfer pwerau yn 

adrannau 8(1), 9 a 

23(1) neu sy’n arfer 

pwerau ar y cyd yn 

Atodlen 2. Mae 

Llywodraeth Cymru 

wedi ymrwymo i 

wneud yr un 

datganiad wrth arfer 

pwerau yn Atodlen 2 

Datganiad i egluro’r offeryn, 

nodi’r gyfraith berthnasol cyn y 

diwrnod ymadael, egluro 

effaith yr offeryn ar gyfraith yr 

UE a ddargedwir a rhoi 

gwybodaeth am ddiben yr 

offeryn, ee, ai dim ond mân 

newidiadau neu newidiadau 

technegol y bwriedir eu 

gwneud i gyfraith yr UE a 

ddargedwir 

Troseddau Is-baragraffau (3) 

a (7) o baragraff 

28, Atodlen 7 

Yn gymwys i 

Weinidogion y Goron 

sy’n arfer pwerau yn 

adrannau 8(1), 9 a 

23(1) neu sy’n arfer 

pwerau ar y cyd yn 

Atodlen 2. Mae 

Llywodraeth Cymru 

wedi ymrwymo i 

wneud yr un 

datganiad wrth arfer 

pwerau yn Atodlen 2 

Datganiad yn nodi’r ‘rhesymau 

da’ dros greu trosedd, a’r gosb 

sydd ynghlwm. 
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Is-ddirprwyo Paragraff 30, 

Atodlen 7 

Yn gymwys i 

Weinidogion y Goron 

sy’n arfer pwerau yn 

adrannau 8(1), 9 a 

pharagraff 1 o 

Atodlen 4 i greu pŵer 

deddfwriaethol sy’n 

arferadwy nid gan un 

o Weinidogion y 

Goron nac unrhyw 

Awdurdod 

Datganoledig.  

 

Mae Gweinidogion 

Cymru wedi 

ymrwymo i wneud yr 

un datganiad wrth 

arfer pwerau yn 

Atodlen 2 neu 

baragraff 1 o Atodlen 

4 i greu pŵer 

deddfwriaethol sy’n 

arferadwy nid gan un 

o Weinidogion y 

Goron nac unrhyw 

Awdurdod 

Datganoledig. 

Datganiad i egluro pam ei bod 

yn briodol creu pŵer o’r fath 

sydd wedi’i is-ddirprwyo. 

Brys Is-baragraff (2) ac 

(8) o baragraff 7, 

Atodlen 7 

Gweinidogion Cymru 

sy’n arfer pwerau yn 

Rhan 1 o Atodlen 2 

ond yn defnyddio’r 

weithdrefn frys ym 

mharagraff 7 o 

Atodlen 7 

Datganiad yn nodi bod 

Gweinidogion Cymru o’r farn ei 

bod yn angenrheidiol gwneud 

yr O.S. gan ddefnyddio’r 

weithdrefn frys a’r rhesymau 

dros y farn honno 
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Rhan 2 
 

Datganiadau sy’n ofynnol wrth ddefnyddio pwerau 
galluogi o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 

(Ymadael) 2018 
 
 
1. Datganiad o briodoldeb 
 
Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi 
gwneud y datganiad a ganlyn mewn cysylltiad â defnyddio pwerau 
deddfwriaethol yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: 
 
“Yn fy marn i, nid yw Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2021 yn gwneud dim 
mwy na’r hyn sy’n briodol. Mae hyn yn wir oherwydd mai dim ond er mwyn 
mynd i’r afael â diffygion sy’n codi o ymadael â’r UE y mae’r holl newidiadau’n 
cael eu gwneud.” 
 
2. Rhesymau da 
 
Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi 
gwneud y datganiad a ganlyn mewn cysylltiad â defnyddio pwerau 
deddfwriaethol yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: 
 
“Yn fy marn i, mae rhesymau da dros y darpariaethau yn Rheoliadau’r Fasnach 
mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 
(Rhif 2) 2021, ac rwyf wedi dod i’r casgliad bod hwn yn gam rhesymol i’w 
gymryd. Mae manteision i fusnesau ac i awdurdodau lleol sy’n gorfod paratoi ar 
gyfer cyfundrefn mewnforio newydd ar ôl i’r DU ymadael â’r UE yn ystod y 
pandemig COVID-19 a’r cyfnod adfer.” 
 
3. Cydraddoldeb 
 
Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi 
gwneud y datganiad a ganlyn: 
 
“Nid yw Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 
(Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2021 yn diwygio, yn diddymu nac 
yn dirymu darpariaeth na darpariaethau yn Neddf Cydraddoldeb 2006 na Deddf 
Cydraddoldeb 2010 nac unrhyw is-ddeddfwriaeth a wnaed o dan y Deddfau 
hynny.” 
 
Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi 
gwneud y datganiad a ganlyn mewn cysylltiad â defnyddio pwerau 
deddfwriaethol yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: 
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“Mewn perthynas â Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2021, rwyf i, Lesley 
Griffiths, wedi rhoi sylw dyledus i’r angen i ddileu gwahaniaethu, aflonyddu, 
erledigaeth ac unrhyw ymddygiad o fath arall sydd wedi’i wahardd gan neu o 
dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.” 

 
4. Esboniadau 
 
Mae’r datganiad Esboniadau wedi’i wneud ym mharagraff 4 (Diben y 
ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael) ym mhrif gorff y memorandwm 
esboniadol hwn. 
 
5. Troseddau 
 
Nid yw’n berthnasol/angenrheidiol. 
 
6. Is-ddirprwyo deddfwriaethol 
 
Nid yw’n berthnasol/angenrheidiol. 
 
7. Brys 
 
Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, Lesley 
Griffiths, wedi gwneud y datganiad a ganlyn mewn cysylltiad â defnyddio 
pwerau deddfwriaethol yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: 
 
“Yn fy marn i, oherwydd brys, mae’n angenrheidiol gwneud Rheoliadau’r 
Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2021, heb i ddrafft o’r Rheoliadau gael ei osod 
gerbron y Senedd, a’i gymeradwyo drwy benderfyniad gan y Senedd”.  
 
Mae hyn oherwydd bod Gweinidogion Cymru wedi dod i’r casgliad bod angen y 
weithdrefn ‘gadarnhaol gwnaed ar frys’ y darperir ar ei chyfer yn Neddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 er mwyn sicrhau y daw’r offeryn hwn i rym 
cyn 31 Gorffennaf 2021. Os na wneir hynny, o 31 Gorffennaf 2021 ymlaen, 
bydd rhaid i fewnforwyr gydymffurfio â mesurau rheoli newydd penodol wrth 
fewnforio nwyddau anifeiliaid penodol.  
  
 
Mae defnyddio’r weithdrefn hon yn dal i ganiatáu craffu, a bydd angen i’r 
Senedd gymeradwyo’r Rheoliadau er mwyn iddynt aros mewn grym.” 
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
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Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref: MA/L/LG/1953/21 
 
 
Elin Jones, AS 
Llywydd 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 
 
 
 

 
14 Gorffennaf 2021 

 
 

Annwyl Elin,  
 
 
 
Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Cysylltiedig (Cymru) (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2021 
 
Heddiw rwyf wedi gwneud Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Cysylltiedig (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2021 drwy arfer y pwerau a 
roddwyd i Weinidogion Cymru gan baragraff 1(1) o Atodlen 2, a pharagraff 21 o Atodlen 7 i 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 a dônt i rym ar 30 Gorffennaf. 
 
Amgaeaf gopi o’r offeryn statudol y bwriadaf ei osod ar ôl ei gofrestru.  
 
Yn unol â pharagraff 7(3) a 7(4) o Atodlen 7 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
2018, rhaid i'r Senedd gymeradwyo'r offeryn hwn erbyn 5 Hydref 2021 er mwyn iddo gael 
parhau mewn grym. 
 
O dan yr amgylchiadau hyn, rwy'n deall bod Rheol Sefydlog 21.4A yn berthnasol a chaiff y 
Pwyllgor Busnes bennu a chyhoeddi amserlen i'r pwyllgor neu'r pwyllgorau cyfrifol ar gyfer 
cyflwyno adroddiad. Gall fod yn ddefnyddiol ichi wybod fy mod yn bwriadu cynnal y ddadl yn 
y Cyfarfod Llawn am yr eitem hon o is-ddeddfwriaeth ar 21 Medi. 
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Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Huw Irranca-Davies, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a Chyfansoddiad, Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, 
Pennaeth Gwasanaethau'r Siambr a'r Pwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y 
Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
 
Yn gywir  
 

 
 

Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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SL(6)027 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 
2021 

Cefndir a diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 
(Rhif 5) (Cymru) 2020 (“y prif Reoliadau”). 

Mae Rheoliad 16 o'r prif Reoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i’r person sy’n gyfrifol am 
fangreoedd rheoleiddiedig yn yr awyr agored i gymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg o 
ddod i gysylltiad â’r coronafeirws, yn arbennig i sicrhau y cynhelir pellter o 2 fetr rhwng pobl 
yn y fangre. Mae'r gofyniad hwn bellach yn berthnasol i fangreoedd dan do yn unig. Fodd 
bynnag, mae dyletswydd o hyd i’r person cyfrifol gymryd mesurau rhesymol i gyfyngu ar 
ryngweithio corfforol agos rhwng pobl yn y fangre.  

Mae rheoliad 16 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol cynnal asesiad risg coronafeirws. Mae'r 
Rheoliadau hyn bellach yn ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr ddarparu gwybodaeth i'w 
gweithwyr am y risgiau a nodwyd yn yr asesiad a'r mesurau atal a diogelu sy'n cael eu rhoi ar 
waith.  

Mae Rheoliad 17 o'r prif Reoliadau yn nodi mesurau penodol y mae'n rhaid i bobl sy'n 
gyfrifol am fangreoedd trwyddedig eu cymryd. Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r gofynion 
fel nad oes rhaid i bersonau sy’n mynd i gynulliadau neu ddigwyddiadau rheoleiddiedig 
mewn mangreoedd o’r fath, bellach, eistedd wrth fwyta neu yfed diod. Mae'r un sefyllfa'n 
berthnasol i fathau eraill o ddigwyddiad: dangos ffilm, digwyddiad chwaraeon byw, a 
pherfformiad theatrig byw. Mae'r gofyniad i fod wedi eistedd mewn mangreoedd 
trwyddedig yn parhau i fod mewn grym ym mhob amgylchiad arall.   

Gwneir y newidiadau canlynol i Atodlen 1.  Mae'r Atodlen hon yn ymwneud â Rhybudd Lefel 
1 sydd ar hyn o bryd yn berthnasol i Gymru gyfan.   

Caniateir i unrhyw chwe pherson, neu aelodau o unrhyw ddwy aelwyd (ni waeth pa faint 
ohonynt sydd) i ymgynnull o dan do mewn anheddau preifat a llety gwyliau,  hyd yn oed os 
nad ydynt yn aelodau o’r un aelwyd neu aelwyd estynedig. 

Caniateir i ddigwyddiadau rheoleiddiedig o dan do gael eu trefnu ar gyfer hyd at 1,000 ar eu 
heistedd neu 200 yn sefyll (yn ddarostyngedig i’r gofynion a nodir yn Rheoliad 16 o’r prif 
Reoliadau – fel yr esbonnir uchod).  

Mae'r terfyn blaenorol o 30 ar nifer y bobl y caniateir iddynt ymgynnull ym mhob mangre 
awyr agored yn cael ei ddileu (yn ddarostyngedig i’r gofynion a nodir yn Rheoliad 16 o’r prif 
Reoliadau – fel yr esbonnir uchod). Caniateir i hyd at 30 o blant (nid dim ond plant    
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ysgol gynradd, fel oedd yr achos yn flaenorol) i ymgynnull mewn llety gwyliau neu lety 
teithio at ddibenion cynulliadau llesiant, datblygol neu addysgol.  Caniateir i rinciau sglefrio 
iâ ailagor. 

Gweithdrefn 

Gwneud cadarnhaol  

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  
Rhaid i'r Senedd gymeradwyo'r Rheoliadau o fewn 28 diwrnod (ac eithrio unrhyw 
ddiwrnodau pan fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu, neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar 
diwrnod) i'r dyddiad y’u gwnaed er mwyn iddynt barhau i gael effaith. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau ar gyfer adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu 

Nodwyd y tri phwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod 
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn gyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau dynol.  Yn 
benodol, nodwn y paragraffau a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

“Er bod y prif Reoliadau, fel y’u diwygir gan y Rheoliadau hyn, yn cyffwrdd â hawliau 
unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 
Dynol, mae’r Llywodraeth o’r farn bod modd eu cyfiawnhau er mwyn atal lledaenu 
clefydau heintus a/neu fod hawl i wneud yr ymyriad ar y sail ei fod yn ceisio cyflawni 
nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur… Mae’r Rheoliadau 
diwygio hyn yn lleihau ymyrraeth y cyfyngiadau a’r gofynion o dan y prif Reoliadau â’r 
hawliau unigol hynny.”  

2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod 
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn.  Yn benodol, nodwn y paragraff 
a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

“Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen am 
ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus mewn 
perthynas â’r Rheoliadau hyn.” 
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3. Rheol Sefydlog 21.3 (ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd 

Mae’r Memorandwm Esboniadol yn darparu na chynhaliwyd unrhyw asesiad effaith 
rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn oherwydd yr angen i’w rhoi ar waith ar 
fyrder i ymdrin â bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y cyhoedd.   Aiff ymlaen i nodi y 
paratowyd crynodeb o asesiad o’r effaith ac y bydd yn cael ei gyhoeddi cyn gynted ag sy'n 
ymarferol bosibl. 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Nid oes angen ymateb oddi wrth Llywodraeth Cymru. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad    
28 Gorffennaf 2021 
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Rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru, a 

osodwyd gerbron Senedd Cymru o dan adran 45R o 

Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (p. 

22), i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd 

Cymru o fewn wyth niwrnod ar hugain gan ddechrau 

â’r diwrnod y gwneir yr offeryn, yn ddarostyngedig i’w 

estyn dros gyfnodau o ddiddymu neu doriad am fwy na 

phedwar diwrnod. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 862 (Cy. 201) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 

5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 

2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid ywʼr nodyn hwn yn rhan oʼr Rheoliadau) 

Mae Rhan 2A o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli 

Clefydau) 1984 yn galluogi Gweinidogion Cymru, 

drwy reoliadau, i wneud darpariaeth at ddiben atal, 

diogelu rhag, rheoli neu ddarparu ymateb iechyd y 

cyhoedd i fynychder neu ledaeniad haint neu halogiad 

yng Nghymru. 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud mewn 

ymateb i’r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd 

y cyhoedd a berir gan fynychder a lledaeniad 

coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-

CoV-2) yng Nghymru. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) 2020 (O.S. 2020/1609 (Cy. 335)) (“y prif 

Reoliadau”). 

Mae’r Rheoliadau yn diwygio Atodlen 1 i’r prif 

Reoliadau (sy’n nodi’r cyfyngiadau a’r gofynion sy’n 

cael effaith yng Nghymru ar hyn o bryd fel ardal Lefel 

Rhybudd 1) er mwyn— 

• caniatáu i unrhyw 6 pherson, neu aelodau o ddim 

mwy na 2 aelwyd, ymgynnull o dan do mewn 

anheddau preifat a llety gwyliau neu lety teithio, 
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hyd yn oed os nad yw’r personau hynny yn 

aelodau o’r un aelwyd estynedig (ac wrth 

benderfynu ar nifer y bobl sy’n ymgynnull, nid 

yw plant o dan 11 oed na gofalwyr personau sy’n 

ymgynnull i’w hystyried); 

• dileu’r terfyn blaenorol o 30 ar nifer y bobl y 

caniateir iddynt ymgynnull yn yr awyr agored 

(ond rhaid i bersonau sy’n gyfrifol am fangreoedd 

rheoleiddiedig yn yr awyr agored barhau i 

gydymffurfio â rheoliad 16 o’r prif Reoliadau 

drwy gymryd pob mesur rhesymol, yn seiliedig ar 

asesiad risg, i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r 

coronafeirws yn y fangre); 

• caniatáu i ddigwyddiadau rheoleiddiedig o dan do 

gael eu trefnu, ar yr amod nad yw mwy na 1,000 

(pan fo pob person sy’n bresennol yn eistedd fel 

arfer) neu 200 (ar gyfer digwyddiadau eraill) o 

bobl yn bresennol ar unrhyw adeg; 

• dileu’r cyfyngiad ar bobl yn ymgynnull mewn 

cynulliad neu ddigwyddiad rheoleiddiedig a 

gynhelir o dan do (ond unwaith eto, rhaid i’r 

person sy’n gyfrifol am y fangre gydymffurfio â’r 

uchafswm nifer a gaiff fod yn bresennol a 

rheoliad 16 o’r prif Reoliadau, gan gynnwys 

cymryd pob mesur rhesymol, yn seiliedig ar 

asesiad risg, i sicrhau y cynhelir pellter o 2 fetr 

rhwng pobl yn y fangre, ac eithrio rhwng aelodau 

o grwpiau o hyd at 6 o bobl sy’n ymgynnull 

gyda’i gilydd yn y digwyddiad neu aelodau o’r un 

aelwyd); 

• caniatáu i hyd at 30 o blant (o unrhyw oedran) 

ymgynnull mewn llety gwyliau neu lety teithio 

(er enghraifft, er mwyn aros dros nos) pan fo’r 

cynulliad yn gysylltiedig â chynulliad 

rheoleiddiedig er datblygiad neu lesiant plant, 

megis y rheini a ddarperir ar gyfer plant y tu allan 

i oriau’r ysgol ac yn ystod gwyliau’r ysgol mewn 

mannau megis canolfannau addysg awyr agored, 

neu’n gysylltiedig â chynulliad y mae’r plant yn 

cymryd rhan ynddo at ddiben cael gafael ar 

addysg neu gael addysg; 

• dileu’r terfyn blaenorol (o 4,000 neu 10,000 o 

bobl) ar nifer y bobl a gaiff fynd i ddigwyddiadau 

rheoleiddiedig awyr agored ar unrhyw adeg (ond 

bydd angen parhau i osod capasiti digwyddiadau 

yng ngoleuni’r mesurau rhesymol sydd i’w 

cymryd, yn seiliedig ar asesiad risg, o dan reoliad 

16 o’r prif Reoliadau); 

• caniatáu i rinciau sglefrio iâ agor. 

Mae’r Rheoliadau hefyd yn diwygio rheoliadau 16 a 

17 o’r prif Reoliadau. 

Mae’r diwygiadau i reoliad 16 yn darparu bod rhaid i 

berson sy’n gyfrifol am fangre reoleiddiedig ddarparu 

gwybodaeth i bersonau sy’n gweithio yn y fangre 
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ynghylch yr asesiad o’r risg o ddod i gysylltiad â’r 

coronafeirws a’r mesurau sydd i’w cymryd i leihau’r 

risg. Maent hefyd yn darparu nad yw’r gofyniad 

penodol i gymryd pob mesur rhesymol i sicrhau y 

cynhelir pellter o 2 fetr rhwng pobl yn y fangre ond yn 

gymwys bellach i fangreoedd o dan do (ond mae 

dyletswydd o hyd i gymryd mesurau rhesymol i leihau 

risgiau mewn mangreoedd awyr agored, a all gynnwys 

cyfyngu ar ryngweithio corfforol agos rhwng pobl yn y 

fangre). 

Mae’r diwygiadau i reoliad 17 yn darparu nad yw’n 

ofynnol i bersonau sy’n mynd i gynulliadau neu 

ddigwyddiadau rheoleiddiedig mewn mangreoedd 

trwyddedig eistedd wrth fwyta neu yfed. 

Mae’r Rheoliadau hefyd yn gwneud mân 

ddiwygiadau eraill, gan gynnwys diwygiadau sy’n 

ganlyniadol ar y diwygiadau a nodir uchod. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ni luniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn. 
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Rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru, a 

osodwyd gerbron Senedd Cymru o dan adran 45R o 

Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (p. 

22), i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd 

Cymru o fewn wyth niwrnod ar hugain gan ddechrau 

â’r diwrnod y gwneir yr offeryn, yn ddarostyngedig i’w 

estyn dros gyfnodau o ddiddymu neu doriad am fwy na 

phedwar diwrnod. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 862 (Cy. 201) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 

5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 

2021 

Gwnaed am 3.51 p.m. ar 16 Gorffennaf 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd  

Cymru  am 5.30 p.m. ar 16 Gorffennaf 2021 

Yn dod i rym 17 Gorffennaf 2021 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 

45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 45P(2) o Ddeddf Iechyd y 

Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1). 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud mewn ymateb 

i’r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 

cyhoedd a berir gan fynychder a lledaeniad 

coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-

CoV-2) yng Nghymru. 

                                                                               
(1) 1984 p. 22. Mewnosodwyd adrannau 45C, 45F a 45P gan adran 

129 o Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (p. 14). Mae’r 
swyddogaethau o dan yr adrannau hyn wedi eu rhoi i “the 
appropriate Minister” (“y Gweinidog priodol”). O dan adran 
45T(6) o Ddeddf 1984, y Gweinidog priodol, o ran Cymru, yw 
Gweinidogion Cymru. 
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Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried bod y 

cyfyngiadau a’r gofynion a osodir gan y Rheoliadau 

hyn yn gymesur â’r hyn y maent yn ceisio ei gyflawni, 

sef ymateb iechyd y cyhoedd i’r bygythiad hwnnw. 

Yn unol ag adran 45R o’r Ddeddf honno, oherwydd 

brys, mae Gweinidogion Cymru o’r farn ei bod yn 

angenrheidiol gwneud yr offeryn hwn heb fod drafft 

wedi ei osod gerbron Senedd Cymru ac wedi ei 

gymeradwyo ganddi drwy benderfyniad. 

Enwi a dod i rym 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 17 Gorffennaf 

2021. 

Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 

Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 

2.—(1) Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020(1) 

wedi eu diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 16(1)— 

(a) o dan bennawd “Cam 2”, ar ôl “coronafeirws” 

mewnosoder “, gan gynnwys gwybodaeth i’r 

rheini sy’n gweithio yn y fangre ynglŷn â’r 

risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws a 

nodir o dan yr asesiad a gynhelir o dan Gam 

1, a’r mesurau sydd i’w cymryd o dan Gam 3 

a Cham 4 i leihau’r risg”; 

(b) o dan bennawd “Cam 3”— 

(i) yn is-baragraff (a), ar ôl “bersonau” 

mewnosoder “o dan do”; 

(ii) yn is-baragraff (b), ar ôl “aros” rhodder 

“o dan do”; 

(c) o dan bennawd “Cam 4”— 

(i) yn y geiriau o flaen is-baragraff (a), yn 

lle “yn agos at ei gilydd” rhodder “yn y 

fangre”; 

(ii) yn is-baragraff (c), yn y geiriau o flaen 

paragraff (i)— 

                                                                               
(1) O.S. 2020/1609 (Cy. 335) fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2020/1610 

(Cy. 336), O.S. 2020/1623 (Cy. 340), O.S. 2020/1645 (Cy. 345), 
O.S. 2021/20 (Cy. 7), O.S. 2021/46 (Cy. 10), O.S. 2021/57 (Cy. 
13), O.S. 2021/66 (Cy. 15), O.S. 2021/95 (Cy. 26), O.S. 2021/103 
(Cy. 28), O.S. 2021/172 (Cy. 40), O.S. 2021/210 (Cy. 52), O.S. 
2021/307 (Cy. 79), O.S. 2021/413 (Cy. 133), O.S. 2021/502 (Cy. 
150), O.S. 2021/542 (Cy. 154), O.S. 2021/583 (Cy. 160), O.S. 
2021/668 (Cy. 169), O.S. 2021/686 (Cy. 172) ac O.S. 2021/722 
(Cy. 183). 
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(aa) yn lle “agos wyneb yn wyneb” 

rhodder “corfforol agos”; 

(bb) ar ôl “fangre” mewnosoder “, yn 

benodol rhyngweithio wyneb yn 

wyneb”. 

(3) Yn rheoliad 17(4A)— 

(a) yn y geiriau o flaen is-baragraff (a), yn lle 

“Nid yw is-baragraffau (b)(i) a (ii) o baragraff 

(1)” rhodder “Nid yw paragraff (1)(b)”; 

(b) yn is-baragraff (b), hepgorer “sy’n cael ei 

gynnal yn yr awyr agored”. 

(4) Yn Atodlen 1— 

(a) ym mharagraff 1— 

(i) yn lle is-baragraff (1) rhodder— 

“(1) Ni chaiff unrhyw berson, heb esgus 

rhesymol, gymryd rhan mewn cynulliad o dan 

do mewn annedd breifat sy’n cynnwys mwy na 

6 o bobl oni bai— 

(a) bod yr holl bersonau sy’n cymryd rhan 

yn y cynulliad yn aelodau o’r un 

aelwyd neu’r un aelwyd estynedig, neu 

(b) pan na fo’r holl bersonau sy’n cymryd 

rhan yn y cynulliad yn aelodau o’r un 

aelwyd neu’r un aelwyd estynedig, fod 

yr holl bersonau sy’n cymryd rhan yn y 

cynulliad yn aelodau o ddim mwy na 2 

aelwyd.”; 

(ii) hepgorer is-baragraff (1A); 

(iii) yn is-baragraff (2)— 

(aa) yn y geiriau o flaen paragraff (a), 

yn lle “(1A)” rhodder “(1)”; 

(bb) ym mharagraff (a), yn lle “30 o 

aelwydydd” rhodder “6 aelwyd”; 

(iv) hepgorer is-baragraff (5)(d); 

(b) ym mharagraff 2— 

(i) yn lle is-baragraff (1) rhodder— 

“(1) Ni chaiff unrhyw berson, heb esgus 

rhesymol, gymryd rhan mewn cynulliad sy’n 

digwydd o dan do ac eithrio mewn annedd 

breifat neu mewn llety gwyliau neu lety teithio 

sy’n cynnwys mwy na 6 o bobl oni bai bod yr 

holl bersonau sy’n cymryd rhan yn y cynulliad 

yn aelodau o’r un aelwyd.”; 

(ii) yn lle is-baragraff (1A) rhodder— 

“(1) Ni chaiff unrhyw berson, heb esgus 

rhesymol, gymryd rhan mewn cynulliad sy’n 

digwydd o dan do mewn llety gwyliau neu lety 

teithio sy’n cynnwys mwy na 6 o bobl oni bai— 
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(a) bod yr holl bersonau sy’n cymryd rhan 

yn y cynulliad yn aelodau o’r un 

aelwyd neu’r un aelwyd estynedig, neu 

(b) pan na fo’r holl bersonau sy’n cymryd 

rhan yn y cynulliad yn aelodau o’r un 

aelwyd neu’r un aelwyd estynedig, fod 

yr holl bersonau sy’n cymryd rhan yn y 

cynulliad yn aelodau o ddim mwy na 2 

aelwyd.”; 

(iii) hepgorer is-baragraff (1B); 

(iv) yn is-baragraff (2)— 

(aa) yn y geiriau o flaen paragraff (a), 

yn lle “(1B)” rhodder “(1A)”; 

(bb) yn lle paragraff (a) rhodder— 

“(a) unrhyw blant o dan 11 oed, cyhyd â 

bod y personau sy’n cymryd rhan yn y 

cynulliad (gan gynnwys unrhyw blant o 

dan 11 oed) yn dod o ddim mwy na 6 

aelwyd, neu”; 

(v) yn is-baragraff (5)— 

(aa) yn lle paragraff (i) rhodder— 

“(i) cymryd rhan mewn cynulliad neu 

ddigwyddiad rheoleiddiedig sy’n 

digwydd i unrhyw raddau o dan do ac 

eithrio mewn llety gwyliau neu lety 

teithio, yn mynd i gynulliad neu 

ddigwyddiad o’r fath neu’n hwyluso 

cynulliad neu ddigwyddiad o’r fath;”; 

(bb) hepgorer paragraffau (j) a (k); 

(cc) ym mharagraff (ka)— 

(i) yn y geiriau o flaen is-

baragraff (i), yn lle “blant 

ysgol gynradd” rhodder 

“ddim mwy na 30 o blant”; 

(ii) yn lle paragraff (i) rhodder— 

 “(i) cynulliad rheoleiddiedig er 

datblygiad neu lesiant plant (gan 

gynnwys chwaraeon, cerddoriaeth 

a gweithgareddau hamdden eraill 

megis y rheini a ddarperir ar gyfer 

plant y tu allan i oriau’r ysgol ac 

yn ystod gwyliau’r ysgol);”; 

(vi) hepgorer is-baragraff (6); 

(c) ym mharagraff 4— 

(i) yn is-baragraff (1)— 

(aa) ym mharagraff (a), ar y diwedd 

mewnosoder “a”; 

(bb) hepgorer paragraff (b), gan 

gynnwys yr “ac” ar y diwedd; 

(cc) ym mharagraff (c), ar y dechrau 

mewnosoder “pan fo’r digwyddiad 
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yn cael ei gynnal i unrhyw raddau 

o dan do,”; 

(ii) yn is-baragraff (1A)— 

(aa) ym mharagraff (a), yn lle “10000” 

rhodder “1000”; 

(bb) ym mharagraff (b), yn lle “4000” 

rhodder “200”; 

(iii) yn is-baragraff (2)— 

(aa) hepgorer paragraffau (f) ac (ga); 

(bb) ym mharagraff (k), yn lle “lle y 

mae’r holl bobl sy’n bresennol yn 

aelodau o’r un aelwyd neu’r un 

aelwyd estynedig.” rhodder “— 

 (i) lle nad yw mwy na 6 o bobl yn 

bresennol, 

 (ii) lle y mae’r holl bobl sy’n 

bresennol yn aelodau o’r un 

aelwyd neu’r un aelwyd estynedig, 

neu 

 (iii) pan na fo’r holl bersonau sy’n 

bresennol yn aelodau o’r un 

aelwyd neu’r un aelwyd estynedig, 

lle y mae’r holl bobl sy’n 

bresennol yn aelodau o ddim mwy 

na 2 aelwyd.”; 

(d) ym mharagraff 7(1), yn y geiriau o flaen 

paragraff (a), yn lle “, 10 neu 11” rhodder 

“neu 10”; 

(e) hepgorer paragraff 11. 

 

 

Mark Drakeford 

Y Prif Weinidog, un o Weinidogion Cymru 

Am 3.51 p.m. ar 16 Gorffennaf 2021 
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 2021  
   
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Lywodraeth Cymru ac mae wedi’i 
osod gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1. 
   
Datganiad y Gweinidog    
   
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 
(Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 2021.    
   
   
Mark Drakeford   
Y Prif Weinidog    
   
16 Gorffennaf 2021   
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1. Disgrifiad   
   
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (“y prif Reoliadau”). 
   
2. Materion o ddiddordeb arbennig i Senedd Cymru 
  
Gwneir y Rheoliadau hyn o dan y weithdrefn frys a amlinellir yn adran 45R o Ddeddf 
Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (p. 22) (“Deddf 1984”). Caiff y Rheoliadau 
eu gwneud heb fod drafft wedi’i osod gerbron y Senedd a’i gymeradwyo ganddi. Mae 
Gweinidogion Cymru o’r farn, oherwydd brys, ei bod yn angenrheidiol gwneud y 
Rheoliadau heb i ddrafft gael ei osod a’i gymeradwyo fel y gellir gweithredu mesurau 
iechyd y cyhoedd er mwyn ymateb yn gyflym i’r bygythiad a berir i iechyd pobl gan y 
coronafeirws. Mae Gweinidogion Cymru o’r farn bod y cyfyngiadau a’r gofynion sydd 
wedi’u nodi yn y prif Reoliadau, fel y’u diwygir gan y Rheoliadau hyn, yn 
angenrheidiol ac yn gymesur fel ymateb iechyd y cyhoedd i’r bygythiad presennol a 
berir gan y coronafeirws.   
   
Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol    
   
Er bod y prif Reoliadau, fel y’u diwygir gan y Rheoliadau hyn, yn cyffwrdd â hawliau 
unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 
Dynol, mae’r Llywodraeth o’r farn bod modd eu cyfiawnhau er mwyn atal lledaenu 
clefydau heintus a/neu fod hawl i wneud yr ymyriad ar y sail ei fod yn ceisio cyflawni 
nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur.   
 
Mae Erthygl 5 (yr hawl i ryddid), Erthygl 8 (yr hawl i barch at fywyd preifat a theuluol), 
Erthygl 9 (rhyddid meddwl, cydwybod a chrefydd), Erthygl 11 (rhyddid i ymgynnull a 
chymdeithasu) ac Erthygl 1 o’r Protocol Cyntaf (diogelu eiddo) yn cael eu cyffwrdd 
gan y prif Reoliadau.    
   
Mae pob un o’r rhain yn hawliau amodol, sy’n caniatáu i Weinidogion Cymru ymyrryd 
ag arfer yr hawliau os oes angen gwneud hynny mewn cymdeithas ddemocrataidd er 
budd diogelwch y cyhoedd neu er mwyn diogelu iechyd. Rhaid cyfiawnhau’r holl 
gyfyngiadau a gofynion o’r fath ar y sail mai eu bwriad yw cyflawni nod cyfreithlon, 
sef diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur. Hefyd, mae angen cydbwyso 
unrhyw ymyrraeth â’r hawliau hyn â rhwymedigaethau cadarnhaol y Wladwriaeth o 
dan Erthygl 2 (yr hawl i fywyd). Mae addasu’r cyfyngiadau a’r gofynion o dan y prif 
Reoliadau drwy’r Rheoliadau hyn yn ymateb cymesur er mwyn atal lledaeniad y 
coronafeirws. 
   
Mae’r Rheoliadau diwygio hyn yn lleihau ymyrraeth y cyfyngiadau a’r gofynion o dan 
y prif Reoliadau â’r hawliau unigol hynny.   
 
3. Y cefndir deddfwriaethol    
  
Mae Deddf 1984, a rheoliadau a wneir oddi tani, yn darparu fframwaith 
deddfwriaethol ar gyfer diogelu iechyd yng Nghymru a Lloegr. Mae’r Rheoliadau hyn 
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yn cael eu gwneud o dan adrannau 45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 45P(2) o Ddeddf 1984. 
Caiff rhagor o wybodaeth am y pwerau hyn eu hamlinellu yn y Memorandwm 
Esboniadol ar gyfer y prif Reoliadau.   
  
4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael   
  
Mae’r Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud mewn ymateb i’r bygythiad sy’n parhau i 
iechyd y cyhoedd a berir gan nifer achosion a lledaeniad y coronafeirws syndrom 
anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-CoV-2) sy’n achosi’r clefyd a elwir yn COVID-19.   
  
Roedd y prif Reoliadau a wnaed ar 18 Rhagfyr 2020 yn nodi cyfyngiadau a gofynion 
a fydd yn berthnasol i bedair gwahanol Lefel Rhybudd a chaiff y Lefelau Rhybudd eu 
hamlinellu yn y Cynllun Rheoli’r Coronafeirws. Diweddarwyd y cynllun hwn ar 14 
Gorffennaf 2021. 
 
Ar 7 Mehefin dechreuodd Cymru gyfan symud i Lefel Rhybudd 1 Cynllun Rheoli’r 
Coronafeirws, fel yr oedd mewn grym bryd hynny. Bu oedi o ran symud i Lefel 
Rhybudd 1 yn llwyr oherwydd bod cyfraddau’r coronafeirws yn cynyddu o ganlyniad 
i’r “amrywiolyn delta”. 
 
Er bod nifer yr achosion o’r coronafeirws yn cynyddu yn y gymuned mae ein 
cyfraddau brechu uchel yn golygu bod nifer y derbyniadau i’r ysbyty yn parhau’n isel 
a gallwn bellach symud yn llwyr i Lefel Rhybudd 1 Cynllun Rheoli’r Coronafeirws.  
 
Bydd y newidiadau canlynol yn cael eu gwneud i Atodlen 1 y prif Reoliadau er mwyn 
cwblhau’r symud graddol at Lefel Rhybudd 1 y Cynllun Rheoli o 17 Gorffennaf: 
 

• Gall unrhyw chwe pherson, neu aelodau unrhyw ddwy aelwyd, gyfarfod dan 
do mewn cartrefi preifat a llety gwyliau, hyd yn oed os nad yw’r bobl hynny’n 
aelodau o’r un aelwyd neu aelwyd estynedig. 

• Gall digwyddiadau dan do sydd wedi’u trefnu ar gyfer hyd at 1,000 o bobl sy’n 
eistedd neu 200 sy’n sefyll gael eu cynnal, ar yr amod y bodlonir gofynion 
rheoliad 16 y prif Reoliadau.  

• Gall canolfannau sglefrio iâ ailagor. 
 
Bydd Atodlen 1 i’r prif Reoliadau hefyd yn cael ei ddiwygio er mwyn: 

• Gwaredu’r terfyn blaenorol o 30 o ran nifer y bobl a all ddod ynghyd mewn 
safleoedd awyr agored (ond mae’n rhaid i’r bobl sy’n gyfrifol am safleoedd a 
reoleiddir yn yr awyr agored barhau i gydymffurfio â rheoliad 16 y prif 
Reoliadau drwy gymryd camau i sicrhau cyn lleied â phosibl o risg o ddod i 
gysylltiad â’r coronafeirws ar y safle). 

• Caniatáu i hyd at 30 o blant (o unrhyw oedran, nid dim ond plant ysgolion 
cynradd fel ynghynt) ddod ynghyd mewn llety gwyliau neu lety teithio er 
llesiant, datblygiad neu addysg y plant (ee ymweliadau preswyl dan 
oruchwyliaeth). 

 
Bydd Rheoliadau 16 ac 17 y prif Reoliadau hefyd yn cael eu diwygio. Mae’r 
rheoliadau hyn yn berthnasol i bob Lefel Rhybudd, a byddant yn parhau mewn 
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grym ar ôl i Gymru symud i Lefel Rhybudd Sero, fel y nodir yn y fersiwn 
ddiwygiedig o Gynllun Rheoli’r Coronafeirws a gyhoeddwyd ar 14 Gorffennaf. 
 
Mae Rheoliad 16 y prif Reoliadau yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r person sy’n gyfrifol 
am y safle a reoleiddir gymryd camau i sicrhau cyn lleied â phosibl o risg o ddod i 
gysylltiad â’r coronafeirws. Ar hyn o bryd mae’r camau’n cynnwys gweithredu pob 
mesur rhesymol er mwyn sicrhau bod pellter o 2 fetr yn cael ei gynnal rhwng pobl 
ar y safle. Mae’r Rheoliadau hyn yn addasu’r camau fel nad yw’r gofyniad i 
weithredu pob mesur rhesymol i gynnal pellter o 2 fetr ond yn berthnasol i 
safleoedd dan do. Fodd bynnag, bydd yn parhau’n ofynnol i’r bobl sy’n gyfrifol am 
y safle i weithredu mesurau rhesymol er mwyn cyfyngu ar unrhyw gyswllt corfforol 
agos rhwng pobl ar y safle. O’r herwydd, bydd y gofyniad i gadw pellter corfforol 
yn parhau’n un o becyn o fesurau y gallai fod angen eu cyflwyno er mwyn sicrhau 
cyn lleied â phosibl o risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws. 
 
Mae Rheoliad 16 hefyd yn ei gwneud hi’n ofynnol i gynnal asesiad risg 
coronafeirws. Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r gofynion fel ei bod hi bellach yn 
ofynnol i gyflogwyr hefyd ddarparu gwybodaeth i’w gweithwyr ynghylch y peryglon 
a bennwyd yn yr asesiad a’r mesurau atal a diogelu sy’n cael eu gweithredu. 
Golyga hyn y bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu i weithwyr. 
 
Mae rheoliad 17 y prif Reoliadau yn nodi mesurau penodol y mae’n rhaid i’r bobl 
sy’n gyfrifol am safleoedd trwyddedig eu gweithredu. Mae’r Rheoliadau hyn yn 
diwygio’r gofynion fel nad oes yn rhaid i’r bobl sy’n mynychu cynulliadau neu 
ddigwyddiadau a reoleiddir ar safleoedd o’r fath bellach eistedd wrth gael bwyd 
neu ddiod. Yr un yw’r sefyllfa ar gyfer mathau eraill o ddigwyddiadau: dangos 
ffilm, digwyddiad chwaraeon byw a pherfformiad theatrig byw. Mae’r gofyniad i 
eistedd mewn safleoedd trwyddedig yn parhau mewn grym o dan unrhyw 
amgylchiadau eraill.  
 

5. Ymgynghori    
   
O ystyried y bygythiad parhaus sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen am ymateb 
iechyd cyhoeddus brys, nid oes ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i gynnal mewn 
perthynas â’r Rheoliadau hyn. 
  
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol ac asesiadau effaith eraill   
  
Nid oes asesiad effaith rheoleiddiol wedi’i lunio mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn 

oherwydd bod angen eu rhoi ar waith ar fyrder. Fodd bynnag, paratowyd ac 

ystyriwyd asesiad effaith cryno fel rhan o’r broses adolygu 21 diwrnod ar gyfer y 

coronafeirws er mwyn llywio’r penderfyniadau a wnaed. Caiff yr asesiad effaith cryno 

ei gyhoeddi cyn gynted ag y bo’n ymarferol bosibl. 
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford AS/MS 
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

YP.PrifWeinidog@llyw.cymru • ps.firstminister@gov.wales   

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
Elin Jones, AS  
Llywydd  
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 
 
 

16 Gorffennaf 2021 
Annwyl Elin  
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 
(Rhif 14) 2021 
 
Heddiw, rwyf wedi gwneud y Rheoliadau hyn o dan adrannau 45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 
45P(2) o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984. Deuant i rym ar 17 Gorffennaf 
2021. Rwy’n amgáu copi o’r offeryn statudol ac rwy’n bwriadu ei osod, ynghyd â’r 
Memorandwm Esboniadol sy’n mynd gydag ef, unwaith y mae’r offeryn statudol wedi ei 
gofrestru.  
 
Yn unol â’r weithdrefn frys a nodwyd yn adran 45R o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli 
Clefydau) 1984, rhaid i’r Senedd gymeradwyo’r offeryn hwn erbyn 7 Hydref 2021, er mwyn 
iddo barhau i fod mewn grym. Yn yr amgylchiadau hyn rwy’n deall fod Rheol Sefydlog 21.4A 
yn berthnasol ac y caiff y Pwyllgor Busnes sefydlu a chyhoeddi amserlen i'r pwyllgor cyfrifol 
neu'r pwyllgorau cyfrifol gyflwyno adroddiad arno. Efallai y bydd yn ddefnyddiol ichi wybod 
fy mod yn bwriadu cynnwys y ddadl ar gyfer yr eitem hon o is-ddeddfwriaeth ym musnes 
arfaethedig y Cyfarfod Llawn ar 21 Medi 2021.  
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r 
Trefnydd, Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad, Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, Pennaeth 
Gwasanaethau’r Siambr a’r Pwyllgorau, a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau 
Polisi a Deddfwriaeth. 
 

Yn gywir 
 

 
 

MARK DRAKEFORD 
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SL(6)034 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 
2021 

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn darparu, o 7 Awst 2021, nad oes unrhyw lefel rhybudd yn gymwys i 
Gymru. Mae hyn yn golygu nad yw’r un o’r cyfyngiadau a’r gofynion yn Atodlenni 1 i 4 i’r prif 
Reoliadau1 yn gymwys. Yr effaith yw: 

 nad oes unrhyw derfynau penodol ar nifer y bobl a gaiff ymgynnull, gan gynnwys 
mewn cartrefi preifat ac mewn mannau cyhoeddus; 
 

 nad oes unrhyw derfynau penodol ar nifer y bobl a gaiff fynd i ddigwyddiadau 
rheoleiddiedig ar unrhyw adeg; 
 

 nad oes unrhyw ofynion i unrhyw fathau penodol o fusnesau neu wasanaethau gau.  

Fodd bynnag, mae cyfyngiadau eraill yn parhau i fod yn gymwys, gan gynnwys gofynion ar 
bersonau sy’n gyfrifol am fangreoedd rheoleiddiedig i gymryd mesurau rhesymol i leihau’r 
risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws yn y mangreoedd, a gofynion i wisgo gorchuddion 
wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mewn mannau cyhoeddus penodol o dan do. 

Er gwaethaf llacio’r rheolau ar bobl yn ymgynnull ac yn mynd i ddigwyddiadau, mae’r 
mesurau rhesymol sy’n dal i fod yn ofynnol mewn mangre reoleiddiedig yn golygu y gall fod 
angen i’r rheini sy’n gyfrifol am y fangre bennu terfynau ar nifer y bobl a gaiff ymgynnull, ac 
ar gapasiti digwyddiadau. 

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio’r gofyniad i berson ynysu ar ôl cael ei hysbysu gan 
swyddog olrhain cysylltiadau ei fod wedi cael cysylltiad agos â pherson sydd wedi cael 
canlyniad positif am y coronafeirws. Mae’r Rheoliadau yn mewnosod esemptiad newydd i 
ddarparu nad yw’n ofynnol mwyach i oedolion ynysu ar ôl cael hysbysiad o’r fath os ydynt 
wedi cwblhau, yn y Deyrnas Unedig, gwrs o ddosau o frechlyn awdurdodedig o leiaf 14 o 
ddiwrnodau cyn iddynt gael y cysylltiad agos, neu os ydynt yn cymryd rhan mewn treial 
clinigol yn y Deyrnas Unedig o frechlyn yn erbyn y coronafeirws. Hefyd, nid oes gofyniad 
mwyach i bersonau o dan 18 oed ynysu ar ôl cael hysbysiad o’r fath. 

Nid oes unrhyw newid i’r gofynion i bersonau ynysu ar ôl cael eu hysbysu eu bod wedi cael 
canlyniad positif am y coronafeirws. 

 

 
1 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (O.S. 2020/1609) 
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Mae’r Rheoliadau hefyd: 

 yn darparu y bydd y prif Reoliadau yn dod i ben ar ddiwedd y diwrnod ar 26 
Tachwedd 2021 (yn hytrach na 27 Awst 2021);  
 

 dileu’r gofyniad penodol i’r person sy’n gyfrifol am fangre reoleiddiedig gymryd pob 
mesur rhesymol i sicrhau y cynhelir pellter o 2 fetr rhwng unrhyw bersonau sydd o 
dan do yn y fangre (ond rhaid i’r person sy’n gyfrifol barhau i gymryd pob mesur 
rhesymol, yn seiliedig ar asesiad risg, i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r 
coronafeirws yn y fangre, a all gynnwys cadw pellter corfforol); 
 

 dileu’r gofyniad i wisgo gorchudd wyneb mewn ardaloedd cyhoeddus o dan do 
mewn mangreoedd lle y gwerthir bwyd neu ddiod i’w fwyta neu i’w hyfed yn y fangre 
(ond pan fo mathau gwahanol o fusnesau yn gweithredu o fangreoedd o’r fath hefyd, 
rhaid gwisgo gorchuddion wyneb o hyd yn y rhannau hynny o’r mangreoedd lle na 
werthir bwyd neu ddiod i’w fwyta neu i’w hyfed yn y fangre). 

Y weithdrefn 

Gwneud cadarnhaol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  
Mae’n rhaid i'r Senedd gymeradwyo'r Rheoliadau o fewn 28 diwrnod (ac eithrio diwrnodau 
pan fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r dyddiad 
y’u gwnaed er mwyn iddynt barhau i gael effaith. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau ar gyfer adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y ddau bwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn: 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn gyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau dynol. Yn 
benodol, nodwn y paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Er bod y prif Reoliadau, fel y’u diwygir gan y Rheoliadau hyn, yn cyffwrdd â hawliau 
unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 
Dynol, mae’r Llywodraeth o’r farn bod modd eu cyfiawnhau er mwyn atal lledaenu 
clefydau heintus a/neu fod hawl i wneud yr ymyriad ar y sail ei fod yn ceisio cyflawni 
nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur. 
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 Mae Erthygl 5 (yr hawl i ryddid), Erthygl 8 (yr hawl i barch at fywyd preifat a theuluol), 
Erthygl 9 (rhyddid meddwl, cydwybod a chrefydd), Erthygl 11 (rhyddid i ymgynnull a 
chymdeithasu) ac Erthygl 1 o’r Protocol Cyntaf (diogelu eiddo) yn cael eu cyffwrdd gan 
y prif Reoliadau.  

 Mae pob un o’r rhain yn hawliau amodol, sy’n caniatáu i Weinidogion Cymru ymyrryd 
ag arfer yr hawliau os oes angen gwneud hynny mewn cymdeithas ddemocrataidd er 
budd diogelwch y cyhoedd neu er mwyn diogelu iechyd.  Rhaid cyfiawnhau’r holl 
gyfyngiadau a gofynion o’r fath ar y sail mai eu bwriad yw cyflawni nod cyfreithlon, sef 
diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur.  Hefyd, mae angen cydbwyso unrhyw 
ymyrraeth â'r hawliau hyn â rhwymedigaethau cadarnhaol y Wladwriaeth o dan 
Erthygl 2 (yr hawl i fywyd).  Mae addasu’r cyfyngiadau a’r gofynion o dan y prif 
Reoliadau drwy’r Rheoliadau hyn yn ymateb cymesur i ledaeniad y coronafeirws. 

 Mae’r Rheoliadau diwygio hyn yn lleihau ymhellach ymyrraeth y cyfyngiadau a’r 
gofynion o dan y prif Reoliadau â’r hawliau unigol hynny.” 

2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y 
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Oherwydd y bygythiad parhaus sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen am ymateb 
iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus mewn 
perthynas â’r Rheoliadau hyn.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
12 Awst 2021 
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Rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru, a 

osodwyd gerbron Senedd Cymru o dan adran 45R o 

Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (p. 

22), i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd 

Cymru o fewn wyth niwrnod ar hugain gan ddechrau 

â’r diwrnod y gwneir yr offeryn, yn ddarostyngedig i’w 

estyn dros gyfnodau o ddiddymu neu doriad am fwy na 

phedwar diwrnod. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 925 (Cy. 210) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 

5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 

2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid ywʼr nodyn hwn yn rhan oʼr Rheoliadau) 

Mae Rhan 2A o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli 

Clefydau) 1984 yn galluogi Gweinidogion Cymru, 

drwy reoliadau, i wneud darpariaeth at ddiben atal, 

diogelu rhag, rheoli neu ddarparu ymateb iechyd y 

cyhoedd i fynychder neu ledaeniad haint neu halogiad 

yng Nghymru. 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud mewn 

ymateb i’r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd 

y cyhoedd a berir gan fynychder a lledaeniad 

coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-

CoV-2) yng Nghymru. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) 2020 (O.S. 2020/1609 (Cy. 335)) (“y prif 

Reoliadau”). 

Mae’r Rheoliadau yn diwygio’r prif Reoliadau i 

ddarparu nad oes unrhyw lefel rhybudd yn gymwys i 

Gymru o 6.00 a.m. ar 7 Awst 2021. Mae hyn yn 

golygu nad yw’r un o’r cyfyngiadau a’r gofynion yn 

Atodlenni 1 i 4 i’r prif Reoliadau yn gymwys. Yr 

effaith yw: 
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• nad oes unrhyw derfynau penodol ar nifer y bobl 

a gaiff ymgynnull, gan gynnwys mewn cartrefi 

preifat ac mewn mannau cyhoeddus; 

• nad oes unrhyw derfynau penodol ar nifer y bobl 

a gaiff fynd i ddigwyddiadau rheoleiddiedig ar 

unrhyw adeg; 

• nad oes unrhyw ofynion i unrhyw fathau penodol 

o fusnesau neu wasanaethau gau. 

Mae’r cyfyngiadau a’r gofynion mewn rhannau eraill 

(ar wahân i Atodlenni 1 i 4) o’r prif Reoliadau yn 

parhau i fod yn gymwys, gan gynnwys gofynion ar 

bersonau sy’n gyfrifol am fangreoedd rheoleiddiedig i 

gymryd mesurau rhesymol i leihau’r risg o ddod i 

gysylltiad â’r coronafeirws yn y mangreoedd, a 

gofynion i wisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth 

gyhoeddus ac mewn mannau cyhoeddus penodol o dan 

do. 

Er gwaethaf llacio’r rheolau ar bobl yn ymgynnull ac 

yn mynd i ddigwyddiadau, mae’r mesurau rhesymol (o 

dan reoliad 16 o’r prif Reoliadau) sy’n dal i fod yn 

ofynnol mewn mangre reoleiddiedig yn golygu y gall 

fod angen i’r rheini sy’n gyfrifol am y fangre bennu 

terfynau ar nifer y bobl a gaiff ymgynnull, ac ar 

gapasiti digwyddiadau. 

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio’r gofyniad 

yn Rhan 3 o’r prif Reoliadau i berson ynysu ar ôl cael 

ei hysbysu gan swyddog olrhain cysylltiadau ei fod 

wedi cael cysylltiad agos â pherson sydd wedi cael 

canlyniad positif am y coronafeirws. Mae’r Rheoliadau 

yn mewnosod esemptiad newydd yn rheoliad 10(5) o’r 

prif Reoliadau i ddarparu nad yw’n ofynnol mwyach i 

oedolion ynysu ar ôl cael hysbysiad o’r fath os ydynt 

wedi cwblhau, yn y Deyrnas Unedig, gwrs o ddosau o 

frechlyn awdurdodedig o leiaf 14 o ddiwrnodau cyn 

iddynt gael y cysylltiad agos, neu os ydynt yn cymryd 

rhan mewn treial clinigol yn y Deyrnas Unedig o 

frechlyn yn erbyn y coronafeirws. Mae’r diwygiadau 

hefyd yn hepgor rheoliad 9 o’r prif Reoliadau fel nad 

oes gofyniad mwyach i bersonau o dan 18 oed ynysu 

ar ôl cael hysbysiad o’r fath. 

Mae’r Rheoliadau hefyd yn mewnosod rheoliad 

newydd 10A yn y prif Reoliadau i ddarparu, pan fo’n 

ofynnol i blentyn, neu berson y mae’r esemptiad 

newydd yn rheoliad 10(5) yn gymwys iddo, ynysu yn 

union cyn i’r Rheoliadau hyn ddod i rym ar ôl cael ei 

hysbysu ei fod wedi cael cysylltiad agos â pherson 

sydd wedi cael canlyniad positif am y coronafeirws, y 

daw’r gofyniad i ynysu i ben ar ddechrau’r diwrnod ar 

7 Awst 2021. 

Nid oes unrhyw newid i’r gofynion i bersonau ynysu 

ar ôl cael eu hysbysu eu bod wedi cael canlyniad 

positif am y coronafeirws. 
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Mae’r Rheoliadau hefyd yn diwygio’r prif Reoliadau 

er mwyn— 

• darparu y bydd y prif Reoliadau yn dod i ben ar 

ddiwedd y diwrnod ar 26 Tachwedd 2021 (yn 

hytrach na 27 Awst 2021); 

• dileu’r gofyniad penodol yn rheoliad 16 o’r prif 

Reoliadau i’r person sy’n gyfrifol am fangre 

reoleiddiedig gymryd pob mesur rhesymol i 

sicrhau y cynhelir pellter o 2 fetr rhwng unrhyw 

bersonau sydd o dan do yn y fangre (ond rhaid i’r 

person sy’n gyfrifol barhau i gydymffurfio â 

gweddill rheoliad 16 drwy gymryd pob mesur 

rhesymol, yn seiliedig ar asesiad risg, i leihau’r 

risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws yn y 

fangre, a all gynnwys cadw pellter corfforol); 

• dileu’r gofynion penodol yn rheoliadau 17 a 17A 

o’r prif Reoliadau i bersonau sy’n gyfrifol am 

fangreoedd trwyddedig a mangreoedd manwerthu 

gymryd mesurau penodol i leihau’r risg o ddod i 

gysylltiad â’r coronafeirws (ond unwaith eto, 

rhaid i’r personau hynny barhau i gydymffurfio â 

rheoliad 16 o’r prif Reoliadau, a gall y mesurau y 

gall fod yn rhesymol eu cymryd o dan y rheoliad 

hwnnw gynnwys mesurau yr oedd yn ofynnol yn 

benodol iddynt gael eu cymryd o’r blaen o dan 

reoliad 17 (er enghraifft, ei gwneud yn ofynnol i 

gwsmeriaid eistedd pan weinir bwyd neu ddiod 

iddynt mewn mangre drwyddedig) neu reoliad 

17A (er enghraifft, cyfyngu ar nifer y cwsmeriaid 

sydd mewn mangre fanwerthu ar unrhyw un 

adeg)); 

• dileu’r gofyniad i wisgo gorchudd wyneb mewn 

ardaloedd cyhoeddus o dan do mewn mangreoedd 

lle y gwerthir bwyd neu ddiod i’w fwyta neu i’w 

hyfed yn y fangre (ond pan fo mathau gwahanol o 

fusnesau yn gweithredu o fangreoedd o’r fath 

hefyd, rhaid gwisgo gorchuddion wyneb o hyd yn 

y rhannau hynny o’r mangreoedd lle na werthir 

bwyd neu ddiod i’w fwyta neu i’w hyfed yn y 

fangre). 

Mae’r Rheoliadau hefyd yn gwneud mân 

ddiwygiadau eraill, gan gynnwys diwygiadau sy’n 

ganlyniadol ar y diwygiadau a nodir uchod. 

Mae’r Rheoliadau hefyd yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 

(Swyddogaethau Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 

2020 (O.S. 2020/1011 (Cy. 235)) i newid eu dyddiad 

dod i ben i 26 Tachwedd 2021. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ni luniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn. 
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Rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru, a 

osodwyd gerbron Senedd Cymru o dan adran 45R o 

Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (p. 

22), i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd 

Cymru o fewn wyth niwrnod ar hugain gan ddechrau 

â’r diwrnod y gwneir yr offeryn, yn ddarostyngedig i’w 

estyn dros gyfnodau o ddiddymu neu doriad am fwy na 

phedwar diwrnod. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 925 (Cy. 210) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 

5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 

2021 

Gwnaed am 12.16 p.m. ar 6 Awst 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd  

Cymru  am 4.00 p.m. ar 6 Awst 2021 

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2) a (3) 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 

45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 45P(2) o Ddeddf Iechyd y 

Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1). 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud mewn ymateb 

i’r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 

cyhoedd a berir gan fynychder a lledaeniad 

coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-

CoV-2) yng Nghymru. 

                                                                               
(1) 1984 p. 22. Mewnosodwyd adrannau 45C, 45F a 45P gan adran 

129 o Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (p. 14). Mae’r 
swyddogaethau o dan yr adrannau hyn wedi eu rhoi i “the 
appropriate Minister” (“y Gweinidog priodol”). O dan adran 
45T(6) o Ddeddf 1984, y Gweinidog priodol, o ran Cymru, yw 
Gweinidogion Cymru. 
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Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried bod y 

cyfyngiadau a’r gofynion a osodir gan y Rheoliadau 

hyn yn gymesur â’r hyn y maent yn ceisio ei gyflawni, 

sef ymateb iechyd y cyhoedd i’r bygythiad hwnnw. 

Yn unol ag adran 45R o’r Ddeddf honno, oherwydd 

brys, mae Gweinidogion Cymru o’r farn ei bod yn 

angenrheidiol gwneud yr offeryn hwn heb fod drafft 

wedi ei osod gerbron Senedd Cymru ac wedi ei 

gymeradwyo ganddi drwy benderfyniad. 

Enwi a dod i rym 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn, ac eithrio paragraffau (3), 

(12) i (14), (16) i (18) a (22) i (26) o reoliad 2, i rym ar 

ddechrau’r diwrnod ar 7 Awst 2021. 

(3) Daw paragraffau (3), (12) i (14), (16) i (18) a 

(22) i (26) o reoliad 2 i rym am 6.00 a.m. ar 7 Awst 

2021. 

Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 

Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 

2.—(1) Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020(1) 

wedi eu diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 3, yn lle “27 Awst” rhodder “26 

Tachwedd”. 

(3) Ar ôl rheoliad 4(6) mewnosoder— 

“(6ZA) Ond caiff Atodlen 5 ddarparu nad 

yw’r un o Atodlenni 1 i 4 yn gymwys i ardal 

drwy bennu nad oes unrhyw lefel rhybudd yn 

gymwys i’r ardal.” 

(4) Yn rheoliad 5(2), yn lle “rheoliadau 6 ac 8” 

rhodder “rheoliad 6”. 

(5) Hepgorer rheoliad 9. 

(6) Yn rheoliad 10— 

(a) ym mharagraff (1), yn lle “, 8(2) neu 9(2)” 

rhodder “neu 8(2)”; 

(b) ym mharagraff (3), yn lle “, 8(2) a 9(2)” 

rhodder “ac 8(2)”; 

                                                                               
(1) O.S. 2020/1609 (Cy. 335) fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2020/1610 

(Cy. 336), O.S. 2020/1623 (Cy. 340), O.S. 2020/1645 (Cy. 345), 
O.S. 2021/20 (Cy. 7), O.S. 2021/46 (Cy. 10), O.S. 2021/57 (Cy. 
13), O.S. 2021/66 (Cy. 15), O.S. 2021/95 (Cy. 26), O.S. 2021/103 
(Cy. 28), O.S. 2021/172 (Cy. 40), O.S. 2021/210 (Cy. 52), O.S. 
2021/307 (Cy. 79), O.S. 2021/413 (Cy. 133), O.S. 2021/502 (Cy. 
150), O.S. 2021/542 (Cy. 154), O.S. 2021/583 (Cy. 160), O.S. 
2021/668 (Cy. 169), O.S. 2021/686 (Cy. 172), O.S. 2021/722 (Cy. 
183) ac O.S. 2021/862 (Cy. 201). 
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(c) ar ôl paragraff (4) mewnosoder— 

“(5) Nid yw rheoliad 8(2) yn gymwys i 

berson— 

(a) sydd wedi cwblhau cwrs o ddosau o 

frechlyn awdurdodedig, ac— 

 (i) bod y cwrs hwnnw o ddosau wedi 

ei weinyddu i’r person yn y 

Deyrnas Unedig, 

 (ii) bod y diwrnod y cafodd y person y 

cysylltiad agos a arweiniodd at yr 

hysbysiad a ddisgrifir yn rheoliad 

8(1) yn fwy na 14 o ddiwrnodau ar 

ôl y diwrnod y cwblhaodd y 

person y cwrs hwnnw o ddosau, a 

(b) os gofynnir iddo wneud hynny gan y 

swyddog olrhain cysylltiadau a 

roddodd yr hysbysiad a ddisgrifir yn 

rheoliad 8(1), sy’n darparu tystiolaeth 

ei fod wedi cwblhau’r cwrs o ddosau o 

frechlyn awdurdodedig yn unol ag is-

baragraff (a). 

(6) Nid yw rheoliad 8(2) yn gymwys i 

berson— 

(a) sydd wedi cymryd rhan mewn, neu yn 

cymryd rhan mewn, treial clinigol o 

frechlyn ar gyfer brechu yn erbyn y 

coronafeirws a gynhaliwyd neu a 

gynhelir yn y Deyrnas Unedig yn unol 

â gofynion Rheoliadau 

Meddyginiaethau i’w Defnyddio gan 

Bobl (Treialon Clinigol) 2004(1), a 

(b) os gofynnir iddo wneud hynny gan y 

swyddog olrhain cysylltiadau a 

roddodd yr hysbysiad a ddisgrifir yn 

rheoliad 8(1), sy’n darparu tystiolaeth 

ei fod wedi cymryd rhan mewn, neu yn 

cymryd rhan mewn, treial clinigol yn 

unol ag is-baragraff (a). 

(7) At ddibenion paragraff (5), mae person 

wedi cwblhau cwrs o ddosau os yw’r person 

hwnnw wedi cael y cwrs cyflawn o ddosau a 

bennir— 

(a) yn y crynodeb o nodweddion y 

cynnyrch a gymeradwywyd fel rhan o’r 

awdurdodiad marchnata ar gyfer y 

brechlyn awdurdodedig, neu 

                                                                               
(1) O.S. 2004/1031 fel y’i diwygiwyd gan adran 116 o Ddeddf Gofal 

2014 (p. 23) a chan O.S. 2004/3224, O.S. 2005/2754, O.S. 
2005/2759, O.S. 2006/562, O.S. 2006/1928, O.S. 2006/2984, O.S. 
2007/289, O.S. 2007/3101, O.S. 2008/941, O.S. 2010/231, O.S. 
2010/551, O.S. 2010/1882, O.S. 2011/2581, O.S. 2012/134, O.S. 
2012/504, O.S. 2012/1641, O.S. 2012/1916, O.S. 2013/532, O.S. 
2016/190, O.S. 2016/696, O.S. 2019/593, O.S. 2019/744, O.S. 
2019/1094 ac O.S. 2020/1488. 
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(b) yn y cyfarwyddiadau defnyddio a 

gymeradwywyd fel rhan o’r 

awdurdodiad gan yr awdurdod 

trwyddedu ar sail dros dro o dan 

reoliad 174 o Reoliadau 

Meddyginiaethau Dynol 2012(1) ar 

gyfer y brechlyn awdurdodedig. 

(8) Yn y rheoliad hwn— 

(a) ystyr “brechlyn awdurdodedig” yw 

cynnyrch meddyginiaethol— 

 (i) a awdurdodwyd i’w gyflenwi yn y 

Deyrnas Unedig yn unol ag 

awdurdodiad marchnata, neu 

 (ii) a awdurdodwyd gan yr awdurdod 

trwyddedu ar sail dros dro o dan 

reoliad 174 o Reoliadau 

Meddyginiaethau Dynol 2012, 

ar gyfer brechu yn erbyn y 

coronafeirws; 

(b) mae i “treial clinigol” yr ystyr a roddir 

i “clinical trial” yn rheoliad 2(1) o 

Reoliadau Meddyginiaethau i’w 

Defnyddio gan Bobl (Treialon 

Clinigol) 2004; 

(c) mae i “yr awdurdod trwyddedu” yr 

ystyr a roddir i “licensing authority” yn 

rheoliad 6(2) o Reoliadau 

Meddyginiaethau Dynol 2012; 

(d) mae i “awdurdodiad marchnata” yr 

ystyr a roddir i “marketing 

authorisation” yn rheoliad 8(1) o 

Reoliadau Meddyginiaethau Dynol 

2012; 

(e) mae i “cynnyrch meddyginiaethol” yr 

ystyr a roddir i “medicinal product” yn 

rheoliad 2 o Reoliadau 

Meddyginiaethau Dynol 2012.” 

(7) Ar ôl rheoliad 10 mewnosoder— 

“Darpariaeth drosiannol: gofynion ynysu 

10A. Pan— 

(a) bo person— 

 (i) yn bodloni’r amodau yn rheoliad 

10(5) neu (6), neu’n blentyn, a 

 (ii) o dan ofyniad i beidio ag ymadael 

â’r man lle y mae’r person yn 

byw, neu fod y tu allan iddo, yn 

rhinwedd rheoliad 8(2) neu 9(2) 

yn union cyn 7 Awst 2021, a 

                                                                               
(1) O.S. 2012/1916. 
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(b) bo diwrnod olaf ynysiad y person (fel 

y’i pennir yn unol â rheoliad 8(4) neu 

(5) neu reoliad 9(4) neu (5)) ar 7 Awst 

2021 neu’n ddiweddarach, 

daw’r gofyniad i beidio ag ymadael â’r man lle 

y mae’r person yn byw, neu fod y tu allan iddo, 

i ben ar ddechrau 7 Awst 2021.” 

(8) Yn rheoliad 11— 

(a) ym mharagraff (1)(a), hepgorer “neu 9(2)”; 

(b) ym mharagraff (5)(b), hepgorer “neu 9 yn ôl y 

digwydd”; 

(c) hepgorer paragraff (6). 

(9) Yn rheoliad 12, hepgorer “neu 9(2)”. 

(10) Yn rheoliad 13(1)(a), yn lle “, 8(1) neu 9(1)” 

rhodder “neu 8(1)”. 

(11) Yn rheoliad 14— 

(a) ym mharagraff (2)(a), yn y geiriau o flaen 

paragraff (i), yn lle “, 8(2) neu 9(2)” rhodder 

“neu 8(2)”; 

(b) ym mharagraff (2)(a)(ii), yn lle “, 8(1) neu 

9(1)” rhodder “neu 8(1)”; 

(c) ym mharagraff (2)(a)(iii), yn lle “, 8 neu 9” 

rhodder “ neu 8”. 

(12) Yn rheoliad 16— 

(a) ym mharagraff (1)— 

(i) hepgorer— 

“Cymryd pob mesur rhesymol i sicrhau— 

(a) y cynhelir pellter o 2 fetr rhwng 

unrhyw bersonau o dan do yn y fangre, 

ac eithrio rhwng aelodau o grŵp a 

ganiateir; 

(b) pan fo’n ofynnol i bersonau aros o dan 

do i fynd i’r fangre, y cynhelir pellter o 

2 fetr rhyngddynt, ac eithrio rhwng 

aelodau o grŵp a ganiateir. 

Cam 4”; 

(ii) o dan y pennawd “Cam 2”, hepgorer “a 

Cham 4”. 

(b) hepgorer paragraff (2); 

(c) ym mharagraff (5)(a), yn lle “regulations 16, 

17 and 17A” rhodder “regulation 16”; 

(d) hepgorer paragraff (6). 

(13) Hepgorer rheoliadau 17 a 17A. 

(14) Yn rheoliad 18(1), hepgorer “, 17(1) neu 17A”. 

(15) Yn rheoliad 19— 

(a) ym mharagraff (1), yn lle “mewn cerbyd” 

rhodder “mewn rhan o dan do o gerbyd”; 
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(b) hepgorer paragraff (3)(c)(i), gan gynnwys y 

“neu” ar y diwedd. 

(16) Yn rheoliad 20— 

(a) ym mharagraff (1), ar ôl “gael mynediad 

iddynt” mewnosoder “, ac eithrio mangreoedd 

lle y gwerthir bwyd neu ddiod, neu lle y 

darperir bwyd neu ddiod fel arall, i’w fwyta 

neu i’w hyfed yn y fangre”; 

(b) hepgorer paragraff (3)(h); 

(c) ar ôl paragraff (3) mewnosoder— 

“(4) At ddibenion paragraff (1), pan— 

(a) bo busnes (“busnes A”) yn gwerthu, 

neu fel arall yn darparu, bwyd neu 

ddiod i’w fwyta neu i’w hyfed yn y 

fangre busnes, 

(b) bo busnes A yn ffurfio rhan o fusnes 

mwy (“busnes B”), ac 

(c) bo busnes B hefyd yn cynnal ei fusnes 

yn y fangre, ond na fo’n gwerthu, neu 

fel arall yn darparu, bwyd na diod i’w 

fwyta neu i’w hyfed yn y fangre honno, 

mae P i’w drin fel pe bai mewn mangre lle y 

gwerthir bwyd neu ddiod, neu lle y’i darperir fel 

arall, i’w fwyta neu i’w hyfed yn y fangre dim 

ond pan fo P yn y rhan o’r fangre lle y mae 

busnes A yn cynnal ei fusnes.” 

(17) Yn rheoliad 25(3)(a)(i), hepgorer “, 17(1) neu 

17A”. 

(18) Yn rheoliad 26, hepgorer “, 17(1) a 17A”. 

(19) Yn rheoliad 30, yn y geiriau o flaen is-baragraff 

(a), yn lle “, 8(2) neu 9(2)” rhodder “ neu 8(2)”. 

(20) Yn rheoliad 40— 

(a) ym mharagraff (1)— 

(i) yn is-baragraff (a), hepgorer “, 9(2)”; 

(ii) yn is-baragraff (b), yn lle “, 8(3) neu 

9(3)” rhodder “neu 8(3)”; 

(b) ym mharagraff (2)(a), yn lle “, 8(3) neu 9(3)” 

rhodder “neu 8(3)”. 

(21) Yn rheoliad 57(5), ar ôl is-baragraff (a) 

mewnosoder— 

 “(aa) mae cerbyd, neu ran o gerbyd, o 

dan do os yw’n gaeedig o fewn yr ystyr 

a roddir gan y rheoliad hwnnw;”. 

(22) Yn Atodlen 1, paragraff 5(4A), yn lle 

“rheoliadau 16, 17 a 17A” rhodder “rheoliad 16”. 

(23) Yn Atodlen 2, paragraff 5(4A), yn lle 

“rheoliadau 16, 17 a 17A” rhodder “rheoliad 16”. 

(24) Yn Atodlen 3, paragraff 6(4A), yn lle 

“rheoliadau 16, 17 a 17A” rhodder “rheoliad 16”. 
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(25) Yn Atodlen 5, yng Ngholofn 3, yn lle “1” 

rhodder “Dim lefel rhybudd”. 

(26) Yn Atodlen 8— 

(a) ym mharagraff 1— 

(i) yn is-baragraff (1)(a), hepgorer “, 17 neu 

17A”; 

(ii) yn is-baragraff (2)(b), hepgorer “, 17 neu 

17A”; 

(b) ym mharagraff 2— 

(i) yn is-baragraff (3)(a), hepgorer “, 17 neu 

17A”; 

(ii) yn is-baragraff (4)(b)(ii), hepgorer “, 17 

neu 17A”; 

(iii) yn is-baragraff (4)(c), hepgorer “, 17 neu 

17A”; 

(c) ym mharagraff 3(3)(c), hepgorer “a, phan fo’n 

berthnasol, reoliad 17 neu 17A”; 

(d) ym mharagraff 4(1)(b), hepgorer “a, phan fo’n 

berthnasol, reoliad 17 neu 17A”. 

Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 

Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol 

etc.) (Cymru) 2020 

3. Yn rheoliad 3(1) o Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau 

Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 2020(1), yn lle “27 

Awst” rhodder “26 Tachwedd”. 

 

 

Mark Drakeford 

Y Prif Weinidog, un o Weinidogion Cymru 

Am 12.16 p.m. ar 6 Awst 2021 

                                                                               
(1) O.S. 2020/1011 (Cy. 225) fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2020/1100 

(Cy. 250), O.S. 2020/1149 (Cy. 261), O.S. 2020/1219 (Cv. 276), 
O.S. 2020/1409 (Cy. 311), O.S. 2020/1609 (Cy. 335), O.S. 
2021/57 (Cy. 13), O.S. 2021/307 (Cy. 79), O.S. 2021/542 (Cy. 
154) ac O.S. 2021/583 (Cy. 160). 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 185



   1   

Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 2021  
   
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Lywodraeth Cymru ac mae wedi’i 
osod gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1. 
   
Datganiad y Gweinidog    
   
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 
(Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 2021.    
   
   
Mark Drakeford   
Y Prif Weinidog    
   
6 Awst 2021   
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1. Disgrifiad   
   
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (“y prif Reoliadau”) a Rheoliadau Diogelu 
Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol etc.) 
(Cymru) 2020. 
   
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
  
Gwneir y Rheoliadau hyn o dan y weithdrefn frys a amlinellir yn adran 45R o Ddeddf 
Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (p. 22) (“Deddf 1984”). Caiff y Rheoliadau 
eu gwneud heb fod drafft wedi’i osod gerbron y Senedd a’i gymeradwyo ganddi. Mae 
Gweinidogion Cymru o’r farn, oherwydd brys, ei bod yn angenrheidiol gwneud y 
Rheoliadau heb i ddrafft gael ei osod a’i gymeradwyo fel y gellir gweithredu mesurau 
iechyd y cyhoedd er mwyn ymateb yn gyflym i’r bygythiad a berir i iechyd pobl gan y 
coronafeirws. Mae Gweinidogion Cymru o’r farn bod y cyfyngiadau a’r gofynion sydd 
wedi’u nodi yn y prif Reoliadau, fel y’u diwygir gan y Rheoliadau hyn, yn 
angenrheidiol ac yn gymesur fel ymateb iechyd y cyhoedd i’r bygythiad presennol a 
berir gan y coronafeirws.   
   
Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol    
   
Er bod y prif Reoliadau, fel y’u diwygir gan y Rheoliadau hyn, yn cyffwrdd â hawliau 
unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 
Dynol, mae’r Llywodraeth o’r farn bod modd eu cyfiawnhau er mwyn atal lledaenu 
clefydau heintus a/neu fod hawl i wneud yr ymyriad ar y sail ei fod yn ceisio cyflawni 
nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur.   
 
Mae Erthygl 5 (yr hawl i ryddid), Erthygl 8 (yr hawl i barch at fywyd preifat a theuluol), 
Erthygl 9 (rhyddid meddwl, cydwybod a chrefydd), Erthygl 11 (rhyddid i ymgynnull a 
chymdeithasu) ac Erthygl 1 o’r Protocol Cyntaf (diogelu eiddo) yn cael eu cyffwrdd 
gan y prif Reoliadau.    
   
Mae pob un o’r rhain yn hawliau amodol, sy’n caniatáu i Weinidogion Cymru ymyrryd 
ag arfer yr hawliau os oes angen gwneud hynny mewn cymdeithas ddemocrataidd er 
budd diogelwch y cyhoedd neu er mwyn diogelu iechyd. Rhaid cyfiawnhau’r holl 
gyfyngiadau a gofynion o’r fath ar y sail mai eu bwriad yw cyflawni nod cyfreithlon, 
sef diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur. Hefyd, mae angen cydbwyso 
unrhyw ymyrraeth â’r hawliau hyn â rhwymedigaethau cadarnhaol y Wladwriaeth o 
dan Erthygl 2 (yr hawl i fywyd). Mae addasu’r cyfyngiadau a’r gofynion o dan y prif 
Reoliadau drwy’r Rheoliadau hyn yn ymateb cymesur er mwyn atal lledaeniad y 
coronafeirws. 
   
Mae’r Rheoliadau diwygio hyn yn lleihau ymyrraeth y cyfyngiadau a’r gofynion o dan 
y prif Reoliadau â’r hawliau unigol hynny ymhellach.   
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3. Y cefndir deddfwriaethol    
  
Mae Deddf 1984, a rheoliadau a wneir oddi tani, yn darparu fframwaith 
deddfwriaethol ar gyfer diogelu iechyd yng Nghymru a Lloegr. Mae’r Rheoliadau hyn 
yn cael eu gwneud o dan adrannau 45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 45P(2) o Ddeddf 1984. 
Caiff rhagor o wybodaeth am y pwerau hyn eu hamlinellu yn y Memorandwm 
Esboniadol ar gyfer y prif Reoliadau.   
  
4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael   
  
Mae’r Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud mewn ymateb i’r bygythiad sy’n parhau i 
iechyd y cyhoedd a berir gan nifer achosion a lledaeniad y coronafeirws syndrom 
anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-CoV-2) sy’n achosi’r clefyd a elwir yn COVID-19.   
  
Roedd y prif Reoliadau a wnaed ar 18 Rhagfyr 2020 yn nodi cyfyngiadau a gofynion 
a fydd yn berthnasol i bedair gwahanol Lefel Rhybudd a chaiff y Lefelau Rhybudd eu 
hamlinellu yn y Cynllun Rheoli’r Coronafeirws. Diweddarwyd y cynllun hwn ar 14 
Gorffennaf 2021 i nodi sut y bydd Cymru’n symud y tu hwnt i Lefel Rhybudd 1 i set o 
gyfyngiadau sylfaenol, a elwir yn Lefel Rhybudd Sero. 
 
Ar 17 Gorffennaf cwblhaodd Cymru gyfan y broses o symud yn raddol i Lefel 
Rhybudd 1. 
 
Mae’r Rheoliadau hyn nawr yn diwygio’r prif Reoliadau ymhellach fel na fydd unrhyw 
lefel rhybudd mewn grym yng Nghymru o 6.00am ar 7 Awst ymlaen. Mae hyn yn 
golygu nad yw’r un o’r cyfyngiadau a’r gofynion yn Atodlenni 1 i 4 i’r prif Reoliadau 
mewn grym. O ganlyniad: 
 

• caiff yr holl gyfyngiadau a therfynau cyfreithiol presennol ar nifer y bobl a gaiff 
ymgynnull (gan gynnwys mewn cartrefi preifat, mannau cyhoeddus a 
digwyddiadau) eu dileu; ac 

• nid oes unrhyw ofynion i unrhyw fathau penodol o fusnesau neu wasanaethau 
gau, felly caiff clybiau nos a lleoliadau adloniant oedolion ailagor. 

 
Er nad oes yr un o'r cyfyngiadau a'r gofynion lefel rhybudd a nodir yn Atodlenni 1 i 4 
o'r prif Reoliadau yn gymwys ar hyn o bryd, mae'r cyfyngiadau a'r gofynion eraill yn 
parhau, yn amodol ar ddiwygiadau penodol. Fel y nodir yn y Nodyn Esboniadol i'r 
Rheoliadau (a wneir heddiw) mae hyn yn cynnwys: 
 

...gofynion ar bersonau sy’n gyfrifol am fangreoedd rheoleiddiedig i gymryd 

mesurau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws yn y 

mangreoedd, a gofynion i wisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth 

gyhoeddus ac mewn mannau cyhoeddus penodol o dan do. 

 
Cyfrifoldeb pob gweithredwr busnes a sefydliad fydd penderfynu, ar sail canlyniad ei 
asesiad risg, pa fesurau rhesymol y dylai eu rhoi ar waith i reoli lledaeniad y 
coronafeirws (gan gynnwys mewn perthynas â chyfyngu ar gysylltiad corfforol agos 
rhwng personau yn y safle). Mae hyn yn golygu y gall fod angen i’r rheini sy’n gyfrifol 
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am y safle bennu terfynau ar nifer y bobl a gaiff ymgynnull, ac ar gapasiti 
digwyddiadau. 
 
O dan y Rheoliadau, ni fydd yn ofynnol mwyach i wisgo gorchuddion wyneb mewn 
lleoliadau lletygarwch.  
 
Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio (o ddechrau 7 Awst ymlaen) y gofynion i 
berson hunanynysu ar ôl cael ei hysbysu gan swyddog olrhain cysylltiadau ei fod 
wedi cael cysylltiad agos â pherson sydd wedi cael canlyniad positif am y 
coronafeirws. Ni fydd yn ofynnol mwyach i bersonau o dan 18 oed hunanynysu ar ôl 
cael hysbysiad o’r fath, ac ni fydd yn ofynnol mwyach i oedolion hunanynysu ar ôl i 
swyddog olrhain cysylltiadau gysylltu â nhw os ydynt: 
 

a) wedi cael y ddau ddos o frechlyn yn erbyn y coronafeirws (yn y DU) o leiaf 
14 diwrnod cyn iddynt gael hysbysiad o’r fath; neu 

b) yn cymryd rhan mewn treial clinigol yn y DU o frechlyn yn erbyn y 
coronafeirws. 

 
Os bydd person yn cael ei hysbysu ei fod wedi cael canlyniad positif am y 
coronafeirws, rhaid iddo barhau i hunanynysu. Nid yw’r Rheoliadau hyn yn newid y 
gofyniad hwnnw. 
 
Yn ogystal â gwneud mân ddiwygiadau technegol a chanlyniadol i’r prif Reoliadau, 
mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio dyddiad dod i ben y prif Reoliadau a 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau 
Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 2020 i 26 Tachwedd 2021. 
 
5. Ymgynghori    
   
O ystyried y bygythiad parhaus sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen am ymateb 
iechyd cyhoeddus brys, nid oes ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i gynnal mewn 
perthynas â’r Rheoliadau hyn. 
  
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol ac asesiadau effaith eraill   
  
Nid oes asesiad effaith rheoleiddiol wedi’i lunio mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn 

oherwydd bod angen eu rhoi ar waith ar fyrder. Fodd bynnag, paratowyd ac 

ystyriwyd asesiad effaith cryno fel rhan o’r broses adolygu 21 diwrnod ar gyfer y 

coronafeirws er mwyn llywio’r penderfyniadau a wnaed. Caiff yr asesiad effaith cryno 

ei gyhoeddi cyn gynted ag y bo’n ymarferol bosibl. 
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford AS/MS 
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                                   Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru 
               Correspondence.Mark.Drakefordy@gov.wales  

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
 
Elin Jones MS 
Llywydd 
Senedd Cymru 
Cardiff Bay 
CARDIFF 
CF99 1SN 
 

6 Awst 2021 
Annwyl Elin, 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 
(Rhif 15) 2021 
 
Heddiw, rwyf wedi gwneud Rheoliadau o dan adrannau 45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 45P(2) o 
Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984,  sy’n dod i rym ar ddechrau 7 Awst yn 
rhannol, ac ar 6.00 a.m. ar yr un diwrnod at y dibenion sy'n weddill. Rwy’n amgáu copi o’r 
offeryn statudol. Rwy’n bwriadu gosod yr offeryn hwn a’r Memorandwm Esboniadol 
cysylltiedig pan fydd yr offeryn statudol wedi’i gofrestru.  
 
Yn unol â’r weithdrefn a nodir yn adran 45R o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 
1984, mae’n rhaid i’r offeryn hwn gael ei gymeradwyo gan y Senedd erbyn 10 Hydref 2021 
er mwyn iddo barhau i fod mewn effaith. Yn yr amgylchiadau hyn, rwy’n deall bod Rheol 
Sefydlog 21.4A yn berthnasol ac y caiff y Pwyllgor Busnes sefydlu a chyhoeddi amserlen i’r 
pwyllgor neu’r pwyllgorau cyfrifol gyflwyno adroddiad. Gallai fod o gymorth ichi wybod fy 
mod yn bwriadu cynnal y ddadl ynglŷn â’r is-ddeddfwriaeth hon yn y cyfarfod llawn ar 21 
Medi 2021. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r 
Trefnydd, Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad, Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, Pennaeth 
Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau 
Polisi a Deddfwriaeth. 
 
      Yn gywir 

 
MARK DRAKEFORD 
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SL(6)041 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 
2021 

Cefndir a Diben 

Mae Rhan 2A o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 yn galluogi Gweinidogion 
Cymru, drwy reoliadau, i wneud darpariaeth at ddiben atal, diogelu rhag, rheoli neu ddarparu 
ymateb iechyd y cyhoedd i fynychder neu ledaeniad haint neu halogiad yng Nghymru.   

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 
(Rhif 5) (Cymru) 2020 (O.S. 2020/1609 (Cy. 335)) (“y prif Reoliadau”).  

Mae'r diwygiadau'n gwneud y newidiadau a ganlyn:  

(i) Ni fydd yn ofynnol mwyach i bobl wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i weinyddiad 
priodas, ffurfiad partneriaeth sifil neu seremoni briodas arall.  

(ii) Mae'r gofyniad i'r rhai sy'n gyfrifol am ymgyrchu mewn etholiad i gymryd mesurau 
rhesymol i leihau risg yn cael ei ddiwygio fel ei fod yn adlewyrchu’n agosach ofynion 
tebyg a osodir ar bersonau sy'n gyfrifol am fangreoedd. Mae'r gofyniad i gadw pellter 
o ddau fetr rhwng pobl sy'n ymgyrchu yn cael ei ddileu'n benodol. 

(iii) Mae Rhan 6 o'r prif Reoliadau yn cael ei hepgor. Roedd y rhan hon yn darparu ar 
gyfer amgylchiadau lle roedd yn ofynnol i ysgolion fod ar agor i ganiatáu i blant 
gweithwyr hanfodol neu blant sy’n agored i niwed fynychu. 

(iv) Yn olaf, mae'r diwygiadau yn ychwanegu eglurder o ran y mesurau rhesymol a restrir 
yn is-baragraff (a)(ii) o dan Gam 3 o reoliad 16(1) o'r prif Reoliadau. Mae'r cyfeiriad at 
atal “unrhyw berson sydd wedi cael cysylltiad agos yn y 10 niwrnod blaenorol â 
pherson sydd wedi cael canlyniad positif am y coronafeirws” bellach yn cyfeirio at y 
cysylltiadau agos hynny y mae'n ofynnol iddynt ynysu yn unol â rheoliad 8(2) o’r prif 
Reoliadau yn unig. 

Y weithdrefn 

Gwneud cadarnhaol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  
Rhaid i'r Senedd gymeradwyo'r Rheoliadau o fewn 28 diwrnod (ac eithrio unrhyw 
ddiwrnodau pan fydd y Senedd: (i) wedi'i diddymu, neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar 
diwrnod) i'r dyddiad y’u gwnaed er mwyn iddynt barhau i gael effaith. 
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Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y ddau bwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn: 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn gyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau dynol. Yn 
benodol, nodwn y paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

“Er bod y prif Reoliadau, fel y’u diwygir gan y Rheoliadau hyn, yn cyffwrdd â hawliau 
unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, 
mae’r Llywodraeth o’r farn bod modd eu cyfiawnhau er mwyn atal lledaenu clefydau 
heintus a/neu fod hawl i wneud yr ymyriad ar y sail ei fod yn ceisio cyflawni nod dilys, 
sef diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur. 

Mae Erthygl 5 (yr hawl i ryddid), Erthygl 8 (yr hawl i barch at fywyd preifat a theuluol), 
Erthygl 9 (rhyddid meddwl, cydwybod a chrefydd), Erthygl 11 (rhyddid i ymgynnull a 
chymdeithasu) ac Erthygl 1 o’r Protocol Cyntaf (diogelu eiddo) yn cael eu cyffwrdd gan y 
prif Reoliadau.  

Mae pob un o’r rhain yn hawliau amodol, sy’n caniatáu i Weinidogion Cymru ymyrryd 
ag arfer yr hawliau os oes angen gwneud hynny mewn cymdeithas ddemocrataidd er 
budd diogelwch y cyhoedd neu er mwyn diogelu iechyd. Rhaid cyfiawnhau’r holl 
gyfyngiadau a gofynion o’r fath ar y sail mai eu bwriad yw cyflawni nod cyfreithlon, sef 
diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur. Hefyd, mae angen cydbwyso unrhyw 
ymyrraeth â'r hawliau hyn â rhwymedigaethau cadarnhaol y Wladwriaeth o dan Erthygl 
2 (yr hawl i fywyd).  Mae addasu’r cyfyngiadau a’r gofynion o dan y prif Reoliadau drwy’r 
Rheoliadau hyn yn ymateb cymesur i ledaeniad y coronafeirws. Mae’n cydbwyso’r angen 
i gynnal ymateb priodol i’r bygythiad a berir gan y coronafeirws yn erbyn hawliau 
unigolion a busnesau, mewn modd sy’n parhau’n gymesur â’r angen i leihau cyfradd 
trosglwyddo’r coronafeirws, gan ystyried y dystiolaeth wyddonol. 

Mae’r Rheoliadau diwygio hyn yn lleihau ymyrraeth y cyfyngiadau a’r gofynion o dan y 
prif Reoliadau â’r hawliau unigol hynny.” 

2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y 
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 
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“O ystyried y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen am 
ymateb iechyd y cyhoedd brys, nid oes ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i gynnal mewn 
perthynas â’r Rheoliadau hyn.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
31 Awst 2021 
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Rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru, a 

osodwyd gerbron Senedd Cymru o dan adran 45R o 

Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (p. 

22), i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd 

Cymru o fewn wyth niwrnod ar hugain gan ddechrau 

â’r diwrnod y gwneir yr offeryn, yn ddarostyngedig i’w 

estyn dros gyfnodau o ddiddymu neu doriad am fwy na 

phedwar diwrnod. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 970 (Cy. 228) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 

5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 

2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid ywʼr nodyn hwn yn rhan oʼr Rheoliadau) 

Mae Rhan 2A o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli 

Clefydau) 1984 yn galluogi Gweinidogion Cymru, 

drwy reoliadau, i wneud darpariaeth at ddiben atal, 

diogelu rhag, rheoli neu ddarparu ymateb iechyd y 

cyhoedd i fynychder neu ledaeniad haint neu halogiad 

yng Nghymru. 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud mewn 

ymateb i’r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd 

y cyhoedd a berir gan fynychder a lledaeniad 

coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-

CoV-2) yng Nghymru. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) 2020 (O.S. 2020/1609 (Cy. 335)) (“y prif 

Reoliadau”) er mwyn— 

• ei gwneud yn glir fod y cyfeiriad yn y mesur 

rhesymol a restrir yn is-baragraff (a)(ii) o dan 

Gam 3 o reoliad 16(1) o’r prif Reoliadau at atal 

“unrhyw berson sydd wedi cael cysylltiad agos yn 

y 10 niwrnod blaenorol â pherson sydd wedi cael 

canlyniad positif am y coronafeirws” yn gyfeiriad 

at y cysylltiadau agos hynny y mae’n ofynnol 
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iddynt ynysu yn unol â rheoliad 8(2) o’r prif 

Reoliadau yn unig; 

• diwygio’r gofyniad ar y rheini sy’n gyfrifol am 

ymgyrchu mewn etholiad i gymryd mesurau 

rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r 

coronafeirws, neu o ledaenu’r coronafeirws, fel ei 

fod yn adlewyrchu’n agosach ofynion tebyg a 

osodir ar bersonau sy’n gyfrifol am fangreoedd; 

• dileu’r gofyniad i wisgo gorchudd wyneb wrth 

fynd i briodas, partneriaeth sifil neu seremoni 

briodas arall; 

• hepgor Rhan 6 o’r prif Reoliadau, sy’n darparu ar 

gyfer amgylchiadau pan fo rhaid i ysgolion fod ar 

agor pan fyddant ar gau fel arall i ganiatáu i blant 

gweithwyr hanfodol neu blant sy’n agored i 

niwed fynychu. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ni luniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn. 
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Rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru, a 

osodwyd gerbron Senedd Cymru o dan adran 45R o 

Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (p. 

22), i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd 

Cymru o fewn wyth niwrnod ar hugain gan ddechrau 

â’r diwrnod y gwneir yr offeryn, yn ddarostyngedig i’w 

estyn dros gyfnodau o ddiddymu neu doriad am fwy na 

phedwar diwrnod. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 970 (Cy. 228) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 

5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 

2021 

Gwnaed am 2.40 p.m. ar 27 Awst 2021 

Gosodwyd          gerbron              Senedd 

Cymru  am 5.30 p.m. ar 27 Awst 2021 

Yn dod i rym 28 Awst 2021 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 

45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 45P(2) o Ddeddf Iechyd y 

Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1). 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud mewn ymateb 

i’r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 

cyhoedd a berir gan fynychder a lledaeniad 

coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-

CoV-2) yng Nghymru. 

                                                                               
(1) 1984 p. 22. Mewnosodwyd adrannau 45C, 45F a 45P gan adran 

129 o Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (p. 14). Mae’r 
swyddogaethau o dan yr adrannau hyn wedi eu rhoi i “the 
appropriate Minister” (“y Gweinidog priodol”). O dan adran 
45T(6) o Ddeddf 1984, y Gweinidog priodol, o ran Cymru, yw 
Gweinidogion Cymru. 
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Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried bod y 

cyfyngiadau a’r gofynion a osodir gan y Rheoliadau 

hyn yn gymesur â’r hyn y maent yn ceisio ei gyflawni, 

sef ymateb iechyd y cyhoedd i’r bygythiad hwnnw. 

Yn unol ag adran 45R o’r Ddeddf honno, oherwydd 

brys, mae Gweinidogion Cymru o’r farn ei bod yn 

angenrheidiol gwneud yr offeryn hwn heb fod drafft 

wedi ei osod gerbron Senedd Cymru ac wedi ei 

gymeradwyo ganddi drwy benderfyniad. 

Enwi a dod i rym 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 28 Awst 2021. 

Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 

Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 

2.—(1) Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020(1) 

wedi eu diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 16(1), o dan y pennawd “Cam 3”, yn 

is-baragraff (a)(ii), yn lle “sydd wedi cael cysylltiad 

agos yn y 10 niwrnod blaenorol â pherson sydd wedi 

cael canlyniad positif am y coronafeirws” rhodder “y 

mae’n ofynnol iddo beidio ag ymadael â’r man lle y 

mae’r person yn byw, neu fod y tu allan iddo, yn 

rhinwedd rheoliad 8(2)”. 

(3) Yn rheoliad 18A(2)— 

(a) hepgorer is-baragraff (a); 

(b) yn is-baragraff (b), yn y geiriau o flaen 

paragraff (i), yn lle “mesurau eraill sy’n 

cyfyngu ar ryngweithio wyneb yn wyneb agos 

ac yn cynnal” rhodder “mesurau sy’n cyfyngu 

ar ryngweithio corfforol agos rhwng personau 

sy’n cymryd rhan yn y cynulliad, yn benodol 

rhyngweithio wyneb yn wyneb, a mesurau i 

gynnal”. 

(4) Yn rheoliad 20(2), ar ôl is-baragraff (a) 

mewnosoder— 

“(aa) pan fo P yn mynd i weinyddiad 

priodas, ffurfiad partneriaeth sifil neu 

seremoni briodas arall;”. 

                                                                               
(1) O.S. 2020/1609 (Cy. 335) fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2020/1610 

(Cy. 336), O.S. 2020/1623 (Cy. 340), O.S. 2020/1645 (Cy. 345), 
O.S. 2021/20 (Cy. 7), O.S. 2021/46 (Cy. 10), O.S. 2021/57 (Cy. 
13), O.S. 2021/66 (Cy. 15), O.S. 2021/95 (Cy. 26), O.S. 2021/103 
(Cy. 28), O.S. 2021/172 (Cy. 40), O.S. 2021/210 (Cy. 52), O.S. 
2021/307 (Cy. 79), O.S. 2021/413 (Cy. 133), O.S. 2021/502 (Cy. 
150), O.S. 2021/542 (Cy. 154), O.S. 2021/583 (Cy. 160), O.S. 
2021/668 (Cy. 169), O.S. 2021/686 (Cy. 172), O.S. 2021/722 (Cy. 
183), O.S. 2021/862 (Cy. 201) ac O.S. 2021/925 (Cy. 210). 
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(5) Hepgorer Rhan 6. 

 

 

 

Mark Drakeford 

Y Prif Weinidog, un o Weinidogion Cymru 

Am 2.40 p.m. ar 27 Awst 2021 
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 2021  
   
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Lywodraeth Cymru ac mae wedi’i 
osod gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1. 
   
Datganiad y Gweinidog    
   
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 
(Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 2021.    
   
   
Mark Drakeford   
Y Prif Weinidog    
   
27 Awst 2021   
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1. Disgrifiad   
   
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (“y prif Reoliadau”). 
   
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Senedd 
  
Gwneir y Rheoliadau hyn o dan y weithdrefn frys a amlinellir yn adran 45R o Ddeddf 
Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (p. 22) (“Deddf 1984”). Caiff y Rheoliadau 
eu gwneud heb fod drafft wedi’i osod gerbron y Senedd a’i gymeradwyo ganddi. Mae 
Gweinidogion Cymru o’r farn, oherwydd brys, ei bod yn angenrheidiol gwneud y 
Rheoliadau heb i ddrafft gael ei osod a’i gymeradwyo fel y gellir gweithredu mesurau 
iechyd y cyhoedd er mwyn ymateb yn gyflym i’r bygythiad a berir i iechyd pobl gan y 
coronafeirws. Mae Gweinidogion Cymru o’r farn bod y cyfyngiadau a’r gofynion sydd 
wedi’u nodi yn y prif Reoliadau, fel y’u diwygir gan y Rheoliadau hyn, yn 
angenrheidiol ac yn gymesur fel ymateb iechyd y cyhoedd i’r bygythiad presennol a 
berir gan y coronafeirws.   
   
Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol    
   
Er bod y prif Reoliadau, fel y’u diwygir gan y Rheoliadau hyn, yn cyffwrdd â hawliau 
unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 
Dynol, mae’r Llywodraeth o’r farn bod modd eu cyfiawnhau er mwyn atal lledaenu 
clefydau heintus a/neu fod hawl i wneud yr ymyriad ar y sail ei fod yn ceisio cyflawni 
nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur.   
 
Mae Erthygl 5 (yr hawl i ryddid), Erthygl 8 (yr hawl i barch at fywyd preifat a theuluol), 
Erthygl 9 (rhyddid meddwl, cydwybod a chrefydd), Erthygl 11 (rhyddid i ymgynnull a 
chymdeithasu) ac Erthygl 1 o’r Protocol Cyntaf (diogelu eiddo) yn cael eu cyffwrdd 
gan y prif Reoliadau.    
   
Mae pob un o’r rhain yn hawliau amodol, sy’n caniatáu i Weinidogion Cymru ymyrryd 
ag arfer yr hawliau os oes angen gwneud hynny mewn cymdeithas ddemocrataidd er 
budd diogelwch y cyhoedd neu er mwyn diogelu iechyd. Rhaid cyfiawnhau’r holl 
gyfyngiadau a gofynion o’r fath ar y sail mai eu bwriad yw cyflawni nod cyfreithlon, 
sef diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur. Hefyd, mae angen cydbwyso 
unrhyw ymyrraeth â’r hawliau hyn â rhwymedigaethau cadarnhaol y Wladwriaeth o 
dan Erthygl 2 (yr hawl i fywyd). Mae addasu’r cyfyngiadau a’r gofynion o dan y prif 
Reoliadau drwy’r Rheoliadau hyn yn ymateb cymesur i ledaeniad y coronafeirws. 
Mae'n cydbwyso'r angen i gynnal ymateb priodol i'r bygythiad a berir gan y 
coronafeirws yn erbyn hawliau unigolion a busnesau, mewn modd sy'n parhau'n 
gymesur â'r angen i leihau cyfradd trosglwyddo'r coronafeirws, gan ystyried y 
dystiolaeth wyddonol. 
   
Mae’r Rheoliadau diwygio hyn yn lleihau ymyrraeth y cyfyngiadau a’r gofynion o dan 
y prif Reoliadau â’r hawliau unigol hynny.   
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3. Y cefndir deddfwriaethol    
  
Mae Deddf 1984, a rheoliadau a wneir oddi tani, yn darparu fframwaith 
deddfwriaethol ar gyfer diogelu iechyd yng Nghymru a Lloegr. Mae’r Rheoliadau hyn 
yn cael eu gwneud o dan adrannau 45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 45P(2) o Ddeddf 1984. 
Caiff rhagor o wybodaeth am y pwerau hyn eu hamlinellu yn y Memorandwm 
Esboniadol ar gyfer y prif Reoliadau.   
  
4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael   
  
Mae’r Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud mewn ymateb i’r bygythiad i iechyd y 
cyhoedd a berir gan nifer achosion a lledaeniad y coronafeirws syndrom anadlol 
acíwt difrifol 2 (SARS-CoV-2) sy’n achosi’r clefyd a elwir yn COVID-19.   
  
Roedd y prif Reoliadau a wnaed ar 18 Rhagfyr 2020 yn nodi cyfyngiadau a gofynion 
a fydd yn berthnasol i bedair gwahanol Lefel Rhybudd a chaiff y Lefelau Rhybudd eu 
hamlinellu yn y Cynllun Rheoli’r Coronafeirws. Diweddarwyd y cynllun hwn ddiwethaf 
ar 16 Gorffennaf 2021. 
 
Caiff y prif Reoliadau eu diwygio yn awr, gan gael effaith o ddechrau 28 Awst 2021 
ymlaen, fel a ganlyn: 
 

• ni fydd yn ofynnol mwyach i bobl wisgo gorchudd wyneb pan fyddant yn mynd i 
weinyddiad priodas, ffurfiad partneriaeth sifil neu seremoni briodas arall. Bydd 
disgwyl o hyd i’r rhai sy’n bresennol ddilyn mesurau rhesymol y mae’r person sy’n 
gyfrifol am safle sy’n cael ei reoleiddio (“mangre reoleiddiedig” yn y 
ddeddfwriaeth), neu am drefnu’r digwyddiad, wedi’u cyflwyno i leihau’r risg o ddod 
i gysylltiad â’r coronafeirws.  

 

• ei gwneud yn glir fod y cyfeiriad yn y mesur rhesymol a restrir yn is-baragraff 
(a)(ii) o dan Gam 3 o reoliad 16(1) o’r prif Reoliadau at atal “unrhyw berson sydd 
wedi cael cysylltiad agos yn y 10 niwrnod blaenorol â pherson sydd wedi cael 
canlyniad positif am y coronafeirws” yn gyfeiriad at y cysylltiadau agos hynny y 
mae’n ofynnol iddynt ynysu yn unol â rheoliad 8(2) o’r prif Reoliadau yn unig; 
 

• mae’r gofyniad ar y rheini sy’n gyfrifol am ymgyrchu mewn etholiad i gymryd 
mesurau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws, neu o 
ledaenu’r coronafeirws, wedi’i ddiwygio fel ei fod yn adlewyrchu’n agosach 
ofynion tebyg a osodir ar bersonau sy’n gyfrifol am safleoedd (“mangreoedd” yn y 
ddeddfwriaeth); 

 

• mae Rhan 6 o’r prif Reoliadau, sy’n darparu ar gyfer amgylchiadau pan fo rhaid i 
ysgolion fod ar agor pan fyddant ar gau fel arall i ganiatáu i blant gweithwyr 
hanfodol neu blant sy’n agored i niwed fynychu, wedi’i hepgor. 
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5. Ymgynghori    
   
O ystyried y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd cyhoeddus brys, nid oes ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i gynnal 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn. 
  
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol ac asesiadau effaith eraill   
  
Nid oes asesiad effaith rheoleiddiol wedi’i lunio mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn 

oherwydd bod angen eu rhoi ar waith ar fyrder i ddelio â bygythiad difrifol ac 

uniongyrchol i iechyd y cyhoedd. Fodd bynnag, paratowyd ac ystyriwyd asesiad 

effaith cryno fel rhan o’r broses adolygu 21 diwrnod ar gyfer y coronafeirws er mwyn 

llywio’r penderfyniadau a wnaed. Caiff yr asesiad effaith cryno ei gyhoeddi cyn 

gynted ag y bo’n ymarferol bosibl. 
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford AS/MS 
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                                   Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru 
               Correspondence.Mark.Drakefordy@gov.wales  

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
 
Elin Jones AS 
Llywydd 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CAERDYDD 
CF99 1SN 
 

27 Awst 2021 
Annwyl Elin, 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 
(Rhif 16) 2021 
 
Heddiw, rwyf wedi gwneud Rheoliadau hyn o dan adrannau 45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 
45P(2) o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984. Maent yn dod i rym ar 
ddechrau 28 Awst 2021. Rwy’n amgáu copi o’r offeryn statudol. Rwy’n bwriadu gosod yr 
offeryn hwn a’r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig pan fydd yr offeryn statudol wedi’i 
gofrestru.  
 
Yn unol â’r weithdrefn a nodir yn adran 45R o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 
1984, mae’n rhaid i’r offeryn hwn gael ei gymeradwyo gan y Senedd erbyn 10 Hydref 2021 
er mwyn iddo barhau i fod yn effeithiol. Yn yr amgylchiadau hyn, rwy’n deall bod Rheol 
Sefydlog 21.4A yn berthnasol ac y caiff y Pwyllgor Busnes sefydlu a chyhoeddi amserlen i’r 
pwyllgor neu’r pwyllgorau cyfrifol gyflwyno adroddiad. Gallai fod o gymorth ichi wybod fy 
mod yn bwriadu cynnal y ddadl ynglŷn â’r is-ddeddfwriaeth hon yn y cyfarfod llawn ar 21 
Medi 2021. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r 
Trefnydd, Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad, Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, Pennaeth 
Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau 
Polisi a Deddfwriaeth. 
 

Yn gywir 

 
MARK DRAKEFORD 
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SL(6)031 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Darpariaethau 
Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021 

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r Offerynnau Statudol a ganlyn sy'n gysylltiedig â safonau a 
labelu bwyd a diod:  

• Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014; a  

• Rheoliadau Gwlad Tarddiad Cigoedd Penodol (Cymru) 2015. 

Mae angen y diwygiadau er mwyn mynd i'r afael â diffygion sy'n deillio o ymadael â'r UE a 
sicrhau y gall y llyfr statud weithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â’r UE. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwneir y Rheoliadau hyn o dan y pwerau a roddir gan baragraff 1(1) o Atodlen 2 a 
pharagraff 21 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (“Deddf 2018”).  

Gosodwyd y Rheoliadau hyn i'w sifftio gerbron un o bwyllgorau Senedd Cymru yn unol â 
Rheol Sefydlog 27.9A. 

Ar 12 Gorffennaf 2021, cytunodd y pwyllgor sifftio mai gweithdrefn y penderfyniad negyddol 
yw'r weithdrefn briodol ar gyfer y Rheoliadau hyn. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas 
â'r offeryn hwn: 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod 
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd 

Gosodwyd drafft o'r Rheoliadau hyn gerbron y Senedd ar gyfer sifftio yn unol â pharagraff 4 o 
Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Cytunodd y Pwyllgor mai’r 
weithdrefn negyddol yw'r weithdrefn briodol ar gyfer y Rheoliadau hyn. 

 

 

Tudalen y pecyn 204

Eitem 4.1



   
 

 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
10 Awst 2021 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 911 (Cy. 207) 

YMADAEL Â’R UNDEB 
EWROPEAIDD, CYMRU 

BWYD, CYMRU 

Rheoliadau Bwyd a Diod 

(Darpariaethau Trosiannol) 

(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021  

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud drwy arfer y 

pwerau a roddir i Weinidogion Cymru gan baragraff 

1(1) o Atodlen 2 a pharagraff 21(b) o Atodlen 7 i 

Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (p. 16) 

er mwyn ymdrin ag unrhyw fethiant yng nghyfraith yr 

UE a ddargedwir i weithredu’n effeithiol a diffygion 

eraill sy’n deillio o ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r 

Undeb Ewropeaidd. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn mewnosod darpariaethau 

trosiannol mewn is-ddeddfwriaeth sy’n gymwys o ran 

Cymru ym maes safonau a labelu bwyd a diod ac 

maent yn ymwneud â diwygiadau i gyfraith yr UE a 

ddargedwir a wnaed gan offerynnau statudol Ymadael 

â’r UE eraill.  

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 911 (Cy. 207) 

YMADAEL Â’R UNDEB 
EWROPEAIDD, CYMRU 

BWYD, CYMRU 

Rheoliadau Bwyd a Diod 

(Darpariaethau Trosiannol) 

(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021  

Gofynion sifftio wedi eu 

bodloni  12 Gorffennaf 2021 

Gwnaed  28 Gorffennaf 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd  

Cymru 30 Gorffennaf 2021 

Yn dod i rym 23 Awst 2021 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau 

hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan baragraff 1(1) o 

Atodlen 2 a pharagraff 21(b) o Atodlen 7 i Ddeddf yr 

Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018(1). 

Mae gofynion paragraff 4(2) o Atodlen 7 i’r Ddeddf 

honno (sy’n ymwneud â gweithdrefn briodol Senedd 

Cymru(2) ar gyfer y Rheoliadau hyn) wedi eu bodloni. 

Fel sy’n ofynnol gan Erthygl 9 o Reoliad (EC) Rhif 

178/2002 Senedd Ewrop a’r Cyngor sy’n gosod 

egwyddorion cyffredinol a gofynion cyfraith bwyd, yn 

sefydlu Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac yn 

gosod gweithdrefnau o ran materion diogelwch 

                                                                               
(1) 2018 p. 16. Mae diwygiadau i baragraff 1 o Atodlen 2 nad 

ydynt yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn. Diwygiwyd 
paragraff 21 o Atodlen 7 gan baragraff 53 o Atodlen 5 i 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Y Cytundeb Ymadael) 2020 
(p. 1). 

(2) Mae’r cyfeiriad yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
2018 at Gynulliad Cenedlaethol Cymru bellach yn cael 
effaith fel cyfeiriad at Senedd Cymru, yn rhinwedd adran 
150A(2) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32). 
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bwyd(1), ymgynghorwyd yn agored ac yn dryloyw â’r 

cyhoedd wrth lunio’r Rheoliadau hyn. 

Enwi a chychwyn 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Bwyd 

a Diod (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael 

â’r UE) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 23 Awst 2021. 

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014 

2. Yn Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 

2014(2), ar ôl rheoliad 14 mewnosoder— 

“Darpariaethau trosiannol: ymadael â’r UE 

15.—(1) Ni chaiff swyddog awdurdodedig o 

awdurdod bwyd gyflwyno i berson hysbysiad 

gwella sy’n ymwneud â methiant i 

gydymffurfio ag Erthygl 9(1)(h), ac Erthygl 

9(1)(i) fel y’i darllenir gydag Erthygl 26(3)— 

(a) pe bai’r hysbysiad gwella yn ymwneud 

â chynnyrch a osodwyd ar y farchnad 

ar 30 Medi 2022 neu cyn hynny, a 

(b) pe na bai’r mater wedi methu â 

chydymffurfio â’r darpariaethau hynny 

fel yr oeddent yn cael effaith yn union 

cyn dyddiad cwblhau’r cyfnod 

gweithredu. 

(2) Ni chaiff swyddog awdurdodedig o 

awdurdod bwyd gyflwyno i berson hysbysiad 

gwella sy’n ymwneud â methiant i 

gydymffurfio ag Erthygl 7(1) neu Erthygl 

36(2)(a) neu (b)— 

(a) pe bai’r hysbysiad gwella yn ymwneud 

â chynnyrch penodedig a osodwyd ar y 

farchnad cyn diwrnod cwblhau’r 

cyfnod gweithredu, a 

(b) pe na bai labelu’r cynnyrch penodedig 

wedi methu â chydymffurfio â’r 

darpariaethau hynny fel yr oeddent yn 

cael effaith yn union cyn diwrnod 

cwblhau’r cyfnod gweithredu. 

(3) Caniateir i gynhyrchion y mae paragraff 

(1) neu (2) yn gymwys iddynt barhau i gael eu 

marchnata nes i’r stociau gael eu disbyddu. 

(4) Ni chaiff swyddog awdurdodedig o 

awdurdod bwyd gyflwyno i berson hysbysiad 

                                                                               
(1) EUR 2002/178, y mae diwygiadau iddo nad ydynt yn 

berthnasol i’r Rheoliadau hyn. 
(2) O.S. 2014/2303 (Cy. 227), y mae diwygiadau iddo nad ydynt 

yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn.  
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gwella sy’n ymwneud â methiant i 

gydymffurfio ag Erthygl 7(1) neu Erthygl 

36(2)(a) neu (b)— 

(a) pe bai’r hysbysiad gwella yn ymwneud 

â chynnyrch penodedig a osodwyd ar y 

farchnad o fewn y cyfnod sy’n dechrau 

â diwrnod cwblhau’r cyfnod 

gweithredu ac yn dod i ben ar 31 

Rhagfyr 2023, a 

(b) pe na bai labelu’r cynnyrch penodedig 

wedi methu â chydymffurfio â’r 

darpariaethau hynny fel yr oeddent yn 

cael effaith yn union cyn diwrnod 

cwblhau’r cyfnod gweithredu. 

(5) Caniateir i gynhyrchion gwin y mae 

paragraff (4) yn gymwys iddynt barhau i gael eu 

marchnata nes i’r stociau gael eu disbyddu. 

(6) Caniateir i gynhyrchion eraill y mae 

paragraff (4) yn gymwys iddynt barhau i gael eu 

marchnata hyd 31 Rhagfyr 2023. 

(7) Yn y rheoliad hwn— 

ystyr “cynnyrch gwin” (“wine product”) yw 

cynnyrch y mae Rhan 2 o Atodiad 7 i 

Reoliad (EU) Rhif 1308/2013 Senedd 

Ewrop a’r Cyngor sy’n sefydlu trefniadaeth 

gyffredin ar gyfer y marchnadoedd mewn 

cynhyrchion amaethyddol(1) fel yr oedd y 

Rheoliad hwnnw yn cael effaith yn union 

cyn diwrnod cwblhau’r cyfnod gweithredu 

yn gymwys iddo; 

ystyr “cynnyrch penodedig” (“specified 

product”) yw cynnyrch y gellir ei adnabod 

yn unigol, gan gynnwys cynnyrch gwin, 

sy’n dwyn dangosiad a restrir ym mhwynt 

5, 6 neu 7 o Atodiad 10 i Reoliad 

Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 

668/2014 sy’n gosod rheolau ar gyfer 

cymhwyso Rheoliad (EU) Rhif 1151/2012 

Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch 

cynlluniau ansawdd ar gyfer cynhyrchion 

amaethyddol a deunydd bwyd(2) fel yr oedd 

y Rheoliad hwnnw yn cael effaith yn union 

cyn diwrnod cwblhau’r cyfnod gweithredu; 

ystyr “hysbysiad gwella” (“improvement 

notice”) yw hysbysiad gwella yn unol â 

rheoliad 12(1).” 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 347, 20.12.2013, t. 671, fel y’i diwygiwyd 

ddiwethaf gan Reoliad (EU) Rhif 2020/2220 (OJ Rhif L 437, 
28.12.2020, t. 1). 

(2) OJ Rhif L 179, 19.6.2012, t. 36. 
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Rheoliadau Gwlad Tarddiad Cigoedd Penodol 
(Cymru) 2015 

3. Yn Rheoliadau Gwlad Tarddiad Cigoedd Penodol 

(Cymru) 2015(1), ar ôl rheoliad 6 mewnosoder— 

“Darpariaeth drosiannol: ymadael â’r UE 

7.—(1) Ni chaiff swyddog awdurdodedig 

gyflwyno i berson hysbysiad gwella sy’n 

ymwneud â methiant i gydymffurfio ag ail is-

baragraff Erthygl 5(1), Erthygl 6 neu Erthygl 

7— 

(a) pe bai’r hysbysiad gwella yn ymwneud 

â chynnyrch a roddwyd ar y farchnad 

cyn diwrnod cwblhau’r cyfnod 

gweithredu; a 

(b) pe na bai’r mater sy’n fethiant honedig 

i gydymffurfio wedi methu â 

chydymffurfio â’r darpariaethau hynny 

fel yr oeddent yn cael effaith yn union 

cyn diwrnod cwblhau’r cyfnod 

gweithredu. 

(2) Ni chaiff swyddog awdurdodedig 

gyflwyno i berson hysbysiad gwella sy’n 

ymwneud â methiant i gydymffurfio ag ail is-

baragraff Erthygl 5(1), Erthygl 6 neu Erthygl 

7— 

(a) pe bai’r hysbysiad gwella yn ymwneud 

â chynnyrch a roddwyd ar y farchnad 

ar 30 Medi 2022 neu cyn hynny; 

(b) pe bai’r cynnyrch yn dwyn un o’r 

dangosiadau y darperir ar eu cyfer yn y 

darpariaethau hynny fel yr oeddent yn 

cael effaith yn union cyn diwrnod 

cwblhau’r cyfnod gweithredu; ac 

(c) pe na bai defnyddio’r dangosiad yn 

fethiant i gydymffurfio â’r 

darpariaethau hynny fel yr oeddent yn 

cael effaith yn union cyn diwrnod 

cwblhau’r cyfnod gweithredu. 

(3) Yn y rheoliad hwn, ystyr “hysbysiad 

gwella” (“improvement notice”) yw hysbysiad 

gwella yn unol â rheoliad 6(1) fel y’i darllenir 

gyda Rhan 1 o’r Atodlen i’r Rheoliadau hyn.” 

 

Lynne Neagle 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant o dan 

awdurdod y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, un o Weinidogion Cymru 

28 Gorffennaf 2021 

                                                                               
(1) O.S. 2015/1519 (Cy. 177), y mae diwygiadau iddo nad ydynt 

yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn.  

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Memorandwm Esboniadol i Reoliadau Bwyd a Diod (Darpariaethau Trosiannol) 
(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021 
 
Paratowyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) 
a chaiff ei osod gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn 
unol â Rheol Sefydlog 27.1. 
 
Datganiad y Dirprwy Weinidog 
 
Yn fy marn i, mae'r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Bwyd a Diod (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 
(Ymadael â'r UE) 2021. 
 
Rwyf wedi gwneud y datganiadau sy'n ofynnol gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018. Gellir gweld y datganiadau hyn yn Rhan 2 o'r Atodiad i'r 
Memorandwm hwn. 
 
 
Lynne Neagle AS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 

30 Gorffennaf 2021 
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RHAN 1 
 

1. Disgrifiad 
 

1.1. Mae Rheoliadau Bwyd a Diod (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael 
â’r UE) 2021 (“yr offeryn hwn”) yn diwygio Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 
(Cymru) 2014 a Rheoliadau Gwlad Tarddiad Cigoedd Penodol (Cymru) 2015. 
Mae angen y diwygiadau hyn i fynd i'r afael â diffygion sy'n deillio o Ymadael 
â’r Undeb Ewropeaidd (UE) a sicrhau y gall y llyfr statud weithredu'n effeithiol 
ar ôl i'r Deyrnas Unedig (DU) ymadael â’r UE. 

 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol 
 

 
2.1  Gwneir yr offeryn hwn gan ddefnyddio’r pwerau a roddir gan baragraff 1(1) o 

Atodlen 2 a pharagraff 21 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018 (“Deddf 2018”).  

 
2.2  Cafodd yr offeryn hwn ei osod i’w sifftio ger bron pwyllgor Senedd Cymru yn 

unol â Rheol Sefydlog 27.9A.  
 
2.3  Ar 12 Gorffennaf 2021 cytunodd y Pwyllgor Sifftio mai’r weithdrefn briodol ar 

gyfer yr offeryn hwn yw’r weithdrefn penderfyniad negyddol 
(https://senedd.wales/media/media/3shb0lnw/cr-ld14443-w.pdf). 

 
3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
3.1 Caiff yr offeryn hwn ei lunio gan ddefnyddio’r pŵer yn Rhan 1 o Atodlen 2 i 

Ddeddf 2018 er mwyn mynd i’r afael â methiannau yng nghyfraith yr UE a 
ddargedwir (retained EU law) i weithredu’n effeithiol, neu ddiffygion eraill sy’n 
deillio o ymadawiad y DU â’r UE. Gwneir yr offeryn hefyd o dan baragraff 21 o 
Atodlen 7 i Ddeddf 2018 sy'n darparu bod unrhyw bŵer i wneud rheoliadau o 
dan Ddeddf 2018 yn cynnwys pŵer i wneud darpariaeth atodol, achlysurol, 
ganlyniadol, drosiannol, dros dro neu arbed. Yn unol â gofynion y Ddeddf 
honno, mae’r Dirprwy Weinidog wedi gwneud y datganiadau perthnasol fel y 
manylir yn Rhan 2 o’r Atodiad i’r Memorandwm Esboniadol hwn.  

4. Pwrpas y ddeddfwriaeth a’i heffaith fwriadedig 
 
Beth oedd unrhyw gyfraith berthnasol yn yr UE yn ei chyflawni cyn Diwrnod 
Cwblhau’r Cyfnod Gweithredu? 
 

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014 

Mae'r Rheoliadau hyn, mewn perthynas â Chymru, yn darparu ar gyfer gweithredu a 
gorfodi rhai o ddarpariaethau Rheoliad (UE) Rhif 1169/2011 Senedd Ewrop a'r Cyngor 
Ewropeaidd ar 25 Hydref 2011 ynghylch darparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr, 
gan ddiwygio Rheoliad (EC) Rhif 1924/2006 a (EC) Rhif 1925/2006 Senedd Ewrop a'r 
Cyngor Ewropeaidd, a diddymu Cyfarwyddeb 87/250/EEC y Comisiwn Ewropeaidd, 
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Cyfarwyddeb 90/496/EEC y Cyngor Ewropeaidd, Cyfarwyddeb 1999/10/EC y 
Comisiwn Ewropeaidd, Cyfarwyddeb 2000/13/EC Senedd Ewrop a'r Cyngor 
Ewropeaidd, Cyfarwyddebau 2002/67/EC a 2008/5/EC a Rheoliad (ECCE) Rhif 
608/2004 y Comisiwn Ewropeaidd. 

Daeth Rheoliad (UE) Rhif 1169/2011 â rheolau'r UE ar labelu cyffredinol a labelu 

maeth ynghyd mewn un Rheoliad i symleiddio a chydgrynhoi deddfwriaeth labelu 

gyfredol, ac mae'n nodi'r gofynion ar gyfer labelu, hysbysebu a chyflwyno bwydydd.  

Rheoliadau Gwlad Tarddiad Cigoedd Penodol (Cymru) 2015 

Mae'r Rheoliadau hyn, mewn perthynas â Chymru, yn darparu ar gyfer gweithredu a 
gorfodi Rheoliad Gweithredu (UE) Rhif 1337/2013, sy’n gosod y rheolau ar gyfer 
cymhwyso Rheoliad (UE) Rhif 1169/2011 Senedd Ewrop a’r Cyngor Ewropeaidd o ran 
nodi gwlad neu fan tarddiad cig ffres, cig oer a chig wedi’i rewi o foch, defaid, geifr a 
dofednod. 
 
 
Pam ei fod yn cael ei newid? 
 
Mae'r newidiadau a wneir gan yr Offeryn hwn yn angenrheidiol i sicrhau bod y 
ddeddfwriaeth ddomestig sy'n gorfodi cyfraith yr UE a ddargedwir yn parhau i 
weithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE ac i ychwanegu cyfnod addasu 
trosiannol ar gyfer newidiadau penodol a fydd yn dod i ben ar 30 Medi 2022. 

 
Mae'r newidiadau penodol sy'n cael eu cynnig i'r Rheoliadau y manylir arnynt yn 1.1 
uchod fel hyn:  
 
 
Beth fydd y Rheoliadau yn ei gyflawni nawr? 

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014 

• Mewnosod darpariaeth drosiannol 21 mis yn y ddeddfwriaeth, gan sicrhau 

bod rhaid i swyddog awdurdodedig beidio â chyflwyno hysbysiad gwella 

mewn perthynas â diffyg cydymffurfio â newidiadau labelu os cafodd y 

cynnyrch ei roi ar y farchnad ar neu cyn 30 Medi 2022.  

Rheoliadau Gwlad Tarddiad Cigoedd Penodol (Cymru) 2015 

• Mewnosod darpariaeth drosiannol 21 mis yn y ddeddfwriaeth, gan sicrhau 

bod rhaid i swyddog awdurdodedig beidio â chyflwyno hysbysiad gwella 

mewn perthynas â diffyg cydymffurfio â newidiadau labelu os cafodd y 

cynnyrch ei roi ar y farchnad ar neu cyn 30 Medi 2022.  

 
5. Ymgynghoriad  
 
Mae’r ASB ac Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) wedi cynnal 
sawl ymgynghoriad dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mewn perthynas â 
newidiadau arfaethedig i gyfreithiau o ganlyniad i ymadael â’r UE. Mae’r diwydiant ac 
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awdurdodau lleol yng Nghymru yn ymwybodol o'r cynigion hyn ac yn eu cefnogi. 
Mae’r cysyniad o gyfnod addasu trosiannol sy’n dod i ben ar 30 Medi 2022 eisoes yn 
y bau gyhoeddus.    
  
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol  
 

6.1 Ni pharatowyd Asesiad Effaith ar gyfer yr offeryn hwn gan mai ei bwrpas yw 
cynnal gweithredadwyedd y cyfundrefnau presennol. Ni ragwelir unrhyw 
effaith sylweddol ar y sectorau preifat, gwirfoddol na chyhoeddus o ganlyniad 
i'r Rheoliadau hyn.  

6.2  Nid yw'r ddeddfwriaeth hon yn cael unrhyw effaith ar y dyletswyddau statudol 
(adrannau 77-79 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006) na phartneriaid statudol 
(adrannau 72-75 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006). 
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Atodiad 1 
Datganiadau o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 

(Ymadael) 2018 

Rhan 1  

Tabl o Ddatganiadau o dan Ddeddf 2018 
 

Mae'r tabl hwn yn nodi'r datganiadau a allai fod yn ofynnol gan Weinidogion Cymru o 
dan Ddeddf 2018. Mae'r tabl hefyd yn nodi'r datganiadau hynny a allai fod yn ofynnol 
gan Weinidogion y Goron o dan Ddeddf 2018, y mae Gweinidogion Cymru wedi 
ymrwymo i'w darparu hefyd pan fo angen. Gellir gweld y datganiadau gofynnol yn 
Rhan 2 o'r atodiad hwn. 

 

Datganiad Ym mha le y nodir 

y gofyniad 

I bwy y mae'n 

berthnasol 

Yr hyn sy’n ofynnol ganddo 

Sifftio Paragraffau 3(7) a 

4(3), Atodlen 7 

 

Rheol Sefydlog 

27.1A 

Gweinidogion Cymru 

sy'n arfer pwerau yn 

Rhan 1 o Atodlen 2 i 

wneud Offeryn Statudol 

Negyddol 

 

Mae paragraff 3(7) yn 

berthnasol i 

Weinidogion y Goron, 

ond mae Gweinidogion 

Cymru wedi ymrwymo i 

wneud yr un datganiad 

Datganiad i egluro pam y dylai'r 

offeryn fod yn ddarostyngedig i'r 

weithdrefn negyddol ac, os yw'n 

berthnasol, pam eu bod yn 

anghytuno ag argymhelliad y 

Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

(LJC) (fel pwyllgor sifftio) 

Priodoldeb Is-baragraff (2) o 

baragraff 28, 

Atodlen 7 

Yn berthnasol i 

Weinidogion y Goron 

sy'n arfer pwerau yn 

adrannau 8(1), 9 a 

23(1) neu sy’n arfer 

pwerau ar y cyd yn 

Atodlen 2. Mae 

Gweinidogion Cymru 

wedi ymrwymo i wneud 

yr un datganiad wrth 

arfer pwerau yn Atodlen 

2 

Datganiad yn nodi nad yw'r 

Offeryn Statudol yn gwneud mwy 

nag sy'n briodol. 

Rhesymau 

Da  

Is-baragraff (3) o 

baragraff 28, 

Atodlen 7 

Yn berthnasol i 

Weinidogion y Goron 

sy'n arfer pwerau yn 

adrannau 8(1), 9 a 

23(1) neu sy’n arfer 

Datganiad i egluro'r rhesymau da 

dros lunio’r offeryn a bod yr hyn 

sy'n cael ei wneud yn ffordd 

resymol o weithredu. 
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pwerau ar y cyd yn 

Atodlen 2. Mae 

Gweinidogion Cymru 

wedi ymrwymo i wneud 

yr un datganiad wrth 

arfer pwerau yn Atodlen 

2 

Cydraddolde

bau 

Is-baragraffau (4) a 

(5) o baragraff 28, 

Atodlen 7 

Yn berthnasol i 

Weinidogion y Goron 

sy'n arfer pwerau yn 

adrannau 8(1), 9 a 

23(1) neu sy’n arfer 

pwerau ar y cyd yn 

Atodlen 2. Mae 

Gweinidogion Cymru 

wedi ymrwymo i wneud 

yr un datganiad wrth 

arfer pwerau yn Atodlen 

2 

Datganiad i egluro pa 

ddiwygiadau, diddymiadau neu 

ddirymiadau, os o gwbl, sy'n cael 

eu gwneud i Ddeddfau 

Cydraddoldeb 2006 a 2010, ac i 

ddeddfwriaeth a luniwyd oddi 

tanynt.  

 

Datganiad yn nodi bod y 

Gweinidog wedi rhoi sylw dyledus 

i'r angen i ddileu gwahaniaethu 

ac ymddygiad arall a waherddir o 

dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

Esboniadau Is-baragraff (6) o 

baragraff 28, 

Atodlen 77 

 

Yn berthnasol i 

Weinidogion y Goron 

sy'n arfer pwerau yn 

adrannau 8(1), 9 a 

23(1) neu sy’n arfer 

pwerau ar y cyd yn 

Atodlen 2. Mae 

Gweinidogion Cymru 

wedi ymrwymo i wneud 

yr un datganiad wrth 

arfer pwerau yn Atodlen 

2 

Datganiad i egluro'r offeryn, nodi'r 

gyfraith berthnasol cyn y diwrnod 

ymadael, egluro effaith yr offeryn 

ar gyfraith yr UE a ddargedwir a 

rhoi gwybodaeth am bwrpas yr 

offeryn, er enghraifft p’un a 

fwriedir mân newidiadau neu 

newidiadau technegol yn unig i 

gyfraith yr UE a ddargedwir. 

Troseddau Is-baragraffau (3) a 

(7) o baragraff 28, 

Atodlen 7 

Yn berthnasol i 

Weinidogion y Goron 

sy'n arfer pwerau yn 

adrannau 8(1), 9 a 

23(1) neu sy’n arfer 

pwerau ar y cyd yn 

Atodlen 2. Mae 

Gweinidogion Cymru 

wedi ymrwymo i wneud 

yr un datganiad wrth 

arfer pwerau yn Atodlen 

2 

Datganiad yn nodi'r ‘rhesymau 

da’ dros greu trosedd, a'r gosb 

sydd ynghlwm wrthi. 

Is- 

ddirprwyo 

Paragraff 30, 

Atodlen 7 

Yn berthnasol i 

Weinidogion y Goron 

sy'n arfer pwerau yn 

adrannau 18(1), 9 a 

Datganiad i egluro pam ei bod yn 

briodol creu pŵer is-ddirprwyedig 

o'r fath. 
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pharagraff 1 o Atodlen 

4 i greu pŵer 

deddfwriaethol na all 

Gweinidog y Goron nac 

Awdurdod Datganoledig 

ei arfer.  

 

Mae Gweinidogion 

Cymru wedi ymrwymo i 

wneud yr un datganiad 

wrth arfer pwerau yn 

Atodlen 2 neu baragraff 

1 o Atodlen 4 i greu 

pŵer deddfwriaethol na 

all Gweinidog y Goron 

nac Awdurdod 

Datganoledig ei arfer 

Brys Is-baragraff (2) ac 

(8) o baragraff 7, 

Atodlen 7 

Gweinidogion Cymru 

sy'n arfer pwerau yn 

Rhan 1 o Atodlen 2 ond 

gan ddefnyddio'r 

weithdrefn frys ym 

mharagraff 7 o Atodlen 

7 

Datganiad yn nodi bod 

Gweinidogion Cymru o'r farn bod 

angen llunio’r Offeryn Statudol 

gan ddefnyddio'r weithdrefn frys 

a'r rhesymau dros y farn honno. 

Tudalen y pecyn 217



Rhan 2 
 
Datganiadau sy'n ofynnol wrth ddefnyddio pwerau galluogi o dan Ddeddf 
2018 yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 

 
1. Datganiad(au) sifftio 
 
Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi gwneud y datganiad canlynol 
ynghylch defnyddio pwerau deddfwriaethol yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018: 
 
“Yn fy marn i, dylai Rheoliadau Bwyd a Diod (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 
(Ymadael â’r UE) 2021 fod yn destun dirymiad yn unol â phenderfyniad gan Senedd 
Cymru (hynny yw, y weithdrefn negyddol).”  
 
Nid oes unrhyw newid i bolisi. 
 
2. Datganiad priodoldeb 
 
Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi gwneud y datganiad canlynol 
ynghylch defnyddio pwerau deddfwriaethol yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018: 
 
“Yn fy marn i, nid yw Rheoliadau Bwyd a Diod (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 
(Ymadael â'r UE) 2021 yn gwneud mwy nag sy'n briodol."  
 
Mae hyn yn wir am y gwneir yr holl newidiadau yn unswydd er mwyn cynnal 
effeithiolrwydd gweithredol ar ôl ymadael â'r UE. Nid oes unrhyw newid i bolisi. 
 
3. Rhesymau da 
 
Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi gwneud y datganiad canlynol 
ynghylch defnyddio pwerau deddfwriaethol yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018: 
 
“Yn fy marn i mae rhesymau da dros y darpariaethau yn yr offeryn hwn, ac rwyf wedi 
dod i'r casgliad eu bod nhw'n ffordd resymol o weithredu.”  
 
Sef y byddai methu â gwneud y ddeddfwriaeth hon yn peri bod deddfwriaeth 
Gymreig sy’n ymwneud â hylendid a diogelwch bwyd, safonau ynghylch 
cyfansoddiad a labelu bwyd a hadau yn methu â gweithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU 
ymadael â’r UE. 
 
4. Cydraddoldebau 
 
Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi gwneud y datganiad 
canlynol: 
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“Nid yw’r Offeryn yn diwygio, yn diddymu nac yn dirymu darpariaeth neu 
ddarpariaethau yn Neddf Cydraddoldeb 2006, na Deddf Cydraddoldeb 2010 nac is-
ddeddfwriaeth a wneir o dan y Deddfau hynny.” 
 
Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi gwneud y datganiad canlynol 
ynghylch defnyddio pwerau deddfwriaethol yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018: 

 
“Mewn perthynas â’r offeryn, rwyf i, Lynne Neagle, y Dirprwy Weinidog Iechyd 
Meddwl a Llesiant, wedi rhoi sylw dyledus i’r angen i ddileu gwahaniaethu, 
aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall a waherddir gan neu o dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010.” 
 
5. Esboniadau 
 
Gwnaed y datganiad esboniadau ym mharagraff 4 (Pwrpas ac effaith fwriadedig y 
ddeddfwriaeth) ym mhrif gorff y memorandwm esboniadol hwn. 
 
6. Troseddau 
 
Ddim yn berthnasol/ddim yn ofynnol. 
 
7. Is-ddirprwyo deddfwriaethol 
 
Ddim yn berthnasol/ddim yn ofynnol. 
 
8. Brys 
 
Ddim yn berthnasol/ddim yn ofynnol. 
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 1

 
 

DATGANIAD YSGRIFENEDIG 
GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 
 

TEITL  
Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn 
Cynhyrchion Amaethyddol (Gwin) (Diwygio etc) 2021 

DYDDIAD  12 Gorffennaf 2021 

GAN  
Lesley Griffiths MS, Minister for Rural Affairs and North Wales 
and Trefnydd. 

 
OS a osodwyd yn Senedd y DU, sy'n diwygio Cyfraith ac is-ddeddfwriaeth yr UE a 
ddargedwir mewn maes datganoledig 
 
Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion 
Amaethyddol (Gwin) (Diwygio etc) 2021  
 
Mae Rheoliadau 2021 yn diwygio deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd (“yr UE”) a 
ddargedwir: 
 
Deddfwriaeth yr UE sy’n cael ei diwygio 
 

 Rheoliad (EC) Rhif 1308/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor 
 
Deddfwriaeth ddomestig sy’n cael ei diwygio 
 

 Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion 
Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2020 (O.S. 2020 Rhif 
1452) 
 

 Cefnogir y diwygiad uniongyrchol i Reoliad (EU) Rhif 1308/2013 drwy ddirymu 
rheoliad 6(3) o O.S. 2020/1452. Cafodd y gwelliant hwnnw ei wneud yn 
aneffeithiol gan reoliad 7(4) o O.S. 2020/1446 ac mae'n cael ei ddileu er 
eglurder.    
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Unrhyw effaith y gallai'r OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a/neu 
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru o'r farn bod Rheoliadau 2021 yn cynnwys 
darpariaethau, sydd o fewn cwmpas cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd, ac felly ni 
ddylid rhoi'r swyddogaethau cysylltiedig i'r Ysgrifennydd Gwladol yn unig.  
 
Mae DEFRA o'r farn bod diwygiadau yn Rheoliadau 2021 yn ymwneud â materion a gedwir 
yn ôl. Ar y sail hon, mae DEFRA yn bwriadu trosglwyddo swyddogaethau amrywiol sy'n 
ymwneud â dynodiadau daearyddol gwin i'r Ysgrifennydd Gwladol.  
 
 
Diben y diwygiadau  
 
Diben Rheoliadau 2021 yw mynd i'r afael â diffygion yng nghyfraith yr UE a ddargedwir. 
Mae'r offeryn yn cywiro'r ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu'r cynllun dynodiadau daearyddol 
ar gyfer gwin. Mae'n cywiro Erthygl 107 o Reoliad (UE) Rhif 1308/2013, ynghylch enwau 
gwin gwarchodedig a thermau traddodiadol. Diwygiwyd erthygl 107 gan reoliad 7 o O.S. 
2019/828, a ddiwygiwyd wedyn gan O.S. 2020/1452. Fodd bynnag, hepgorwyd rheoliad 7 o 
O.S. 2019/828 drwy gamgymeriad gan O.S. 2020/1446, sy'n golygu na ddaeth y diwygiadau 
i Erthygl 107 i rym ar ddiwrnod olaf y cyfnod pontio fel y bwriadwyd. Mae'r rheoliadau hyn yn 
gwneud diwygiadau cyfatebol i Erthygl 107 i'r rhai y bwriedir iddynt ddod i rym ar 31 Rhagfyr 
2020. Fodd bynnag, mae hyn wedi arwain at newid yn nyddiad cofrestru cynllun y DU ar 
gyfer y rhan fwyaf o ddynodiadau daearyddol gwin a thelerau traddodiadol – rhwng 31 
Rhagfyr 2020 a 10 Mawrth 2021. 
 
Bydd y cywiriad yn sicrhau bod yr holl dynodiadau daearyddol sefydledig ar gyfer gwin a 
thermau traddodiadol yn cael eu diogelu ac yn ymddangos ar y gofrestr gyhoeddus o 
winoedd a thermau traddodiadol a ddiogelir ym Mhrydain Fawr. Mae hyn yn ei dro yn 
sicrhau bod Llywodraeth y DU yn cydymffurfio'n llawn â'i hymrwymiadau o ran Dynodiadau 
Daearyddol o dan y Cytundeb Ymadael â'r UE. 
 
Mae Rheoliadau 2021 a’r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi manylion 
tarddiad, diben ac effaith y diwygiadau ar gael yma:  
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/279/memorandum/contents  
 
 
Ymateb i Lywodraeth y DU 
 
Safbwynt Llywodraeth Cymru yw bod amaethyddiaeth a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin 
(PAC) wedi'u datganoli ac nad ydynt yn ymwneud â'r materion a gadwyd yn ôl o dan unrhyw 
bennawd yn Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Fodd bynnag, nid yw 
Llywodraeth y DU yn cytuno, ac mae'n credu bod pwnc Rheoliadau 2021 wedi'i gadw yn ôl. 
Felly, nid yw Llywodraeth y DU wedi ceisio cydsyniad Gweinidogion Cymru.  
 
Barn Llywodraeth Cymru yw bod y swyddogaethau uchod yn ymwneud yn uniongyrchol ag 
amcanion y Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd i wella cynhyrchiant y sector Tudalen y pecyn 221



amaethyddol ac felly'n cynyddu pa mor gystadleuol yw cynnyrch sylfaenol yn y farchnad. 
Mae amaethyddiaeth a'r PAC o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd (h.y. wedi'u 
ddatganoli). O dan delerau'r Cytundeb Rhynglywodraethol, dylid bod wedi ceisio cydsyniad 
Gweinidogion Cymru cyn gosod Rheoliadau 2021.  
 
Mae Gweinidogion Cymru wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU i'w hysbysu o'n barn nad 
yw'n briodol i Weinidogion Llywodraeth y DU wneud penderfyniadau unochrog ar faterion 
sy'n cael effaith uniongyrchol ar feysydd cymhwysedd datganoledig. 
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GWEINIDOGION Y DU SY’N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG 
 
 

001 – Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn 
Cynhyrchion Amaethyddol (Gwin) (Diwygio etc) 2021 

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 10 Mawrth 2021 
Sifftio 
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU?  Nac ydy 
Gweithdrefn:  Gweithdrefn "gwneud 

cadarnhaol" 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

Amherthnasol 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Amherthnasol 

Dyddiad y daw’r cyfnod sifftio yn Senedd y 
DU i ben  

Amherthnasol 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd eu bod 
yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol) 

Dim angen   

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio    Amherthnasol 
Gweithdrefn  Gweithdrefn "gwneud 

cadarnhaol" 
Dyddiad trafod gan y Cydbwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

24 Mawrth 2021 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

23 Mawrth 2021 

Cefndir 
Gwnaed y Rheoliadau hyn gan Lywodraeth y DU ar 9 Mawrth 2021 yn unol 
ag adran 8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a pharagraff 
21 o Atodlen 7 iddi. 
 
Crynodeb 
Mae'r Rheoliadau hyn yn cywiro'r ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu'r 
cynllun dynodiadau daearyddol ar gyfer gwin. Mae'r angen am y cywiriad 
yn deillio o wall a wnaed mewn offeryn statudol blaenorol a wnaeth 
ddiwygiadau o ran gweithredadwyedd i ddeddfwriaeth yr UE a 
ddargedwir y byddent yn dod i rym ar ddiwedd y cyfnod pontio. 
 
Mae'r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau yn nodi iddynt gael 
eu gwneud o dan weithdrefn frys o dan baragraff 5(3) o Atodlen 7 i 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), sy'n golygu y cawsant eu 
gwneud heb i fersiwn ddrafft o'r Rheoliadau gael ei gosod gerbron dau Dŷ 
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Senedd y DU a’u cymeradwyo ganddynt. Mae'r Memorandwm Esboniadol 
yn mynd ymlaen i nodi bod y weithdrefn hon wedi'i dilyn oherwydd bod 
angen i'r Rheoliadau ddod i rym cyn gynted â phosibl i sicrhau 
ymarferoldeb priodol y cynllun dynodiadau daearyddol ar gyfer gwin a 
sicrhau bod y dynodiadau daearyddol perthnasol yn cael eu diogelu o dan 
gyfraith ddomestig yn unol â’r Cytundeb Ymadael â’r UE.  
 
Mae dynodiadau daerdyddol yn ffurf ar ddiogelu eiddo deallusol ar gyfer 
enwau bwyd, diod a chynhyrchion amaethyddol y gellir priodoli eu 
rhinweddau neu eu nodweddion i'r rhanbarth neu'r ardal lle y cânt eu 
cynhyrchu a/neu'r dulliau traddodiadol a ddefnyddir i'w cynhyrchu. Mae 
enghreifftiau o’r Deyrnas Unedig yn cynnwys: Wisgi Albanaidd, gwin o 
Loegr a Chymru, cig oen o Gymru a llyswennod Lough Neagh. Mae statws 
dynodiad daearyddol yn rhoi sicrwydd i ddefnyddwyr bod cynhyrchion yn 
ddilys ac mae’n galluogi cynhyrchwyr i hyrwyddo a marchnata eu 
cynhyrchion yn well.  
 
Datganiad gan Lywodraeth Cymru 
Mae’r Cynghorwyr Cyfreithiol yn gwneud y sylwadau a ganlyn mewn 
perthynas â datganiad Llywodraeth Cymru, dyddiedig 12 Gorffennaf 2021, 
ynghylch effaith y Rheoliadau hyn: 
 
Safbwynt Llywodraeth Cymru yw bod amaethyddiaeth a'r Polisi 
Amaethyddol Cyffredin yn faterion datganoledig ac nad ydynt yn 
gysylltiedig â’r materion a ddargedwir o dan unrhyw bennod yn Atodlen 
7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Fodd bynnag, mae’r datganiad 
ysgrifenedig yn cadarnhau nad yw Llywodraeth y DU yn cytuno, a’i bod o’r 
farn bod pwnc y Rheoliadau yn un a ddargedwir. Felly, nid yw Llywodraeth 
y DU wedi gofyn am gydsyniad Gweinidogion Cymru.  
 
Mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod y swyddogaethau uchod yn 
ymwneud yn uniongyrchol ag amcanion y Cyd-drefniadaeth ar gyfer y 
marchnadoedd i wella cynhyrchiant y sector amaethyddol a thrwy hynny 
wella cystadleurwydd cynnyrch cynradd yn y farchnad. Mae 
amaethyddiaeth a’r PAC o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Senedd 
Cymru (hynny yw, mae’r materion hyn wedi’u datganoli). Yn unol â 
thelerau'r Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael), dylid bod wedi gofyn am gydsyniad Gweinidogion Cymru cyn 
gosod y Rheoliadau.  
 
Mae Gweinidogion Cymru wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU i fynegi eu 
barn, sef nad yw'n briodol i Weinidogion Llywodraeth y DU yn unig 
benderfynu ar faterion sy’n effeithio’n uniongyrchol ar feysydd lle y mae 
cymhwysedd wedi ei ddatganoli. 
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Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith.  
 
Nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol o'r farn bod unrhyw faterion arwyddocaol 
yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â'r 
Rheoliadau hyn. 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  Rheoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â’r UE) 2021 

DYDDIAD  14 Gorffennaf 2021 

GAN  
Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd 
Cymru a'r Trefnydd 

 
Rheoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â’r UE) 2021 

Trosolwg Polisi o'r OS: 

Er bod diogelu iechyd y cyhoedd a diogelwch iechyd yn gymhwysedd datganoledig yn y DU 

roedd yn ofynnol i bob un o'r pedair gwlad gydymffurfio â chyfraith yr UE ar ddiogelwch 

iechyd. Mae Rheoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â’r UE) 2021 yn mynd i'r afael â 

methiannau cyfraith yr Undeb Ewropeaidd (UE) a ddargedwir ar ddiogelwch iechyd ac yn 

darparu trefn ddeddfwriaethol ar gyfer gwyliadwriaeth epidemiolegol ac ymateb i 

fygythiadau trawsffiniol difrifol i sicrhau ymateb cydgysylltiedig yn y DU i ddiogelu iechyd 

dynol yn ogystal â darparu ymateb effeithiol i rwymedigaethau rhyngwladol. Fe'u gosodwyd 

gerbron Senedd y DU ar 7 Mehefin: Timeline - SI 2021 - Statutory Instruments - UK 

Parliament 

Mae'r rheoliadau'n rhoi ar waith y trefniadau diogelwch iechyd y cytunwyd arnynt rhwng y 

DU a'r UE o dan Gytundeb Masnach a Chydweithredu'r DU-UE. Mae angen y rheoliadau 

hefyd i sicrhau bod y DU'n gallu bodloni ei rhwymedigaethau rhyngwladol yn y ffordd orau o 

dan Reoliadau Iechyd Rhyngwladol (2005) (cytuniad rhyngwladol yn ei gwneud yn ofynnol i 

holl Wladwriaethau Sefydliad Iechyd y Byd gydweithio ar gyfer diogelwch iechyd byd-eang). 

Nid oes unrhyw ymwahanu o ran polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU 

mewn perthynas â'r OS hwn. 

Y Gyfraith sy'n cael ei diwygio: 

• Rheoliad y GE Rhif 851/2004 o Senedd Ewrop a'r Cyngor 21 Ebrill 2004 yn sefydlu 
Canolfan Atal a Rheoli Clefydau Ewrop;  

Tudalen y pecyn 226

Eitem 5.2

https://statutoryinstruments.parliament.uk/timeline/JXdtVCvg/SI-2021/
https://statutoryinstruments.parliament.uk/timeline/JXdtVCvg/SI-2021/


• Penderfyniad Rhif 1082/2013/UE Senedd Ewrop a'r Cyngor 22 Hydref 2013 ar 
fygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd a chan ddiddymu Penderfyniad Rhif 2119/98/CE; 

• Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2017/253 13 Chwefror 2017 yn pennu 
gweithdrefnau ar gyfer rhoi gwybod am rybuddion fel rhan o system rhybudd cynnar ac 
ymateb mewn perthynas â'r bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd ac ar gyfer cyfnewid 
gwybodaeth, ymgynghori a chydgysylltu ymatebion i fygythiadau o'r fath yn unol â 
Phenderfyniad 1082/2013;  

• Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn (UE 2018/945 22 Mehefin 2018 ar glefydau 
trosglwyddadwy a materion iechyd arbennig cysylltiedig i'w cwmpasu gan wyliadwriaeth 
epidemiolegol yn ogystal â diffiniadau achosion unigol. 

 

Diben y diwygiadau  

Mae'r rheoliadau hyn yn dirymu ac yn ailddatgan gydag addasiadau cyfraith yr UE a 

ddargedwir ar ddiogelwch iechyd ac yn darganfod trefn annibynnol i sicrhau bod pedair 

gwlad y DU'n parhau i gydgysylltu ar rannu data, gwyliadwriaeth epidemiolegol a'r 

ymagwedd ar y cyd at atal a rheoli bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd. Bydd hyn yn 

helpu i gynnal galluogrwydd diogelwch iechyd y DU, gan gefnogi ymateb cydgysylltiedig 

gan awdurdodau'r DU i fygythiadau trawsffiniol difrifol sy'n peri risg i boblogaeth y DU, er 

mwyn sicrhau lefel uchel o ddiogelwch iechyd dynol.  

Yn allweddol, bydd y rheoliadau'n darparu ar gyfer gweithredu mwy penodol ar y trefniadau 

diogelwch iechyd y cytunwyd arnynt â'r UE o dan y Cytundeb Masnach a Chydweithredu 

(TCA). Mae'r trefniadau hyn yn cefnogi gweithio a rhannu gwybodaeth yn y dyfodol rhwng y 

DU a'r UE os bydd bygythiad trawsffiniol difrifol i iechyd. 

Mae'r OS a'r Memorandwm Esboniadol ategol, sy'n nodi effaith pob gwelliant ar gael yma: 

The Health Security (EU Exit) Regulations 2021 (legislation.gov.uk) 

Unrhyw effaith y gallai'r OS ei chael ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion 

Cymru 

Bwriedir i'r drefn ddeddfwriaethol i'w sefydlu ledled y DU sicrhau y parheir i rannu 

gwybodaeth gymaradwy a chydnaws mewn perthynas â bygythiadau trawsffiniol difrifol i 

iechyd at ddibenion cydgysylltu a chydweithredu. Seilir y trefniadau ar gydweithio cryf 

presennol rhwng Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon a byddant yn cefnogi 

diogelwch iechyd parhaus i'r DU gyfan.  

Mae Llywodraeth Cymru'n dal yn gyfrifol am bolisïau diogelu iechyd y cyhoedd a diogelwch 
iechyd yng Nghymru. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n dal yn sefydliad cyflawni neilltuol 
gydag ymreolaeth weithredol ac mae'n atebol i Lywodraeth Cymru. Ni fydd y ddeddfwriaeth 
yn atal Llywodraeth Cymru nac Iechyd Cyhoeddus Cymru rhag rhoi gwahanol fesurau 
iechyd ar waith na chynnal gwyliadwriaeth ychwanegol at ddibenion diogelu iechyd.  Tudalen y pecyn 227
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Unrhyw effaith y gallai'r OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd  

Nid oes gan yr OS unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.   

Paham y rhoddwyd cydsyniad 

Mae'n briodol i Lywodraeth y DU gywiro diffygion yng nghyfraith yr UE a ddargedwir ar ran 

Gweinidogion Cymru yn yr achos hwn gan nad oes ymwahanu o ran polisi rhwng 

Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Mae'n briodol cael system i'r DU gyfan i ymateb i 

fygythiadau iechyd sy'n dod i'r amlwg.  

Er y bydd y Rheoliadau'n trosglwyddo rhai swyddogaethau o Gomisiwn yr UE i Bwyllgor 

Diogelu Iechyd y DU sydd newydd gael ei sefydlu a rhai i'r Ysgrifennydd Gwladol, rydym yn 

credu bod hyn yn briodol yn yr amgylchiadau. Ymhellach, bydd rhaid i'r Ysgrifennydd 

Gwladol gael cydsyniad Gweinidogion Cymru (a'r gwledydd datganoledig eraill) cyn arfer 

unrhyw rai o'r swyddogaethau. Bydd hyn yn sicrhau y bydd rhaid cytuno ar ddull gweithredu 

i'r DU gyfan cyn y gellir arfer swyddogaethau. Yn yr un modd, o ran swyddogaethau 

Pwyllgor Diogelu Iechyd y DU, bydd y Pwyllgor yn cynnwys cynrychiolwyr o blith 

Gweinidogion Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ac felly caiff safbwyntiau a buddiannau 

Cymru eu cynrychioli.  
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GWEINIDOGION Y DU SY’N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG 
 
 

002 - Rheoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â'r UE) 2021 
Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 7 Mehefin 2021 

Sifftio 
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU?  Nac ydy 
Gweithdrefn:  Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

Amherthnasol 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Amherthnasol 

Dyddiad y daw’r cyfnod sifftio yn Senedd y 
DU i ben  

Amherthnasol 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd eu bod 
yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol) 

Dim angen   

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio    Amherthnasol 
Gweithdrefn  Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan y Cydbwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

16 Mehefin 2021 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

22 Mehefin 2021 

Cefndir 
Cynigir bod Rheoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â’r UE) 2021 (“y 
Rheoliadau”) yn cael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol ag adran 
8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (“Deddf 2018”), a 
pharagraff 21 o Atodlen 7 iddi, ac adran 31 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Perthynas yn y Dyfodol) 2020 (“Deddf 2020”). 
 
Crynodeb 
Mae'r Rheoliadau hyn yn mynd i’r afael â methiannau cyfraith yr Undeb 
Ewropeaidd a ddargedwir i weithredu'n effeithiol mewn cyd-destun 
domestig. Maent yn dirymu ac yn ailddatgan, gydag addasiadau, cyfraith 
yr UE a ddargedwir ar ddiogelwch iechyd ac yn sefydlu cyfundrefn 
annibynnol i sicrhau bod pedair gwlad y DU yn parhau i gydgysylltu ar 
rannu data, gwyliadwriaeth epidemiolegol a'r dull cyfunol o atal a rheoli 
bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd. Er bod amddiffyn iechyd y 
cyhoedd a diogelwch iechyd wedi'i ddatganoli yn y Deyrnas Unedig, 
roedd yn ofynnol yn flaenorol i'r pedair gwlad gydymffurfio â chyfraith yr 
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UE ar ddiogelwch iechyd. Gosodwyd y Rheoliadau gerbron Senedd y DU 
ar 7 Mehefin. 
 
Mae'r Rheoliadau yn rhoi ar waith y trefniadau diogelwch iechyd y 
cytunwyd arnynt rhwng y DU a'r UE o dan Gytundeb Masnach a 
Chydweithredu y DU a’r UE. Mae'r Rheoliadau hefyd yn angenrheidiol i 
sicrhau y gall y DU fodloni ei rhwymedigaethau rhyngwladol yn y ffordd 
orau o dan y Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol (2005) (cytundeb 
rhyngwladol sy'n ei gwneud yn ofynnol i holl aelod-wladwriaethau 
Sefydliad Iechyd y Byd weithio gyda'i gilydd i sicrhau diogelwch iechyd 
byd-eang). Yn allweddol, bydd y Rheoliadau yn darparu ar gyfer 
gweithredu mwy penodol ar y trefniadau diogelwch iechyd y cytunwyd 
arnynt â'r UE o dan y Cytundeb Masnach a Chydweithredu. Mae'r 
trefniadau hyn yn cefnogi gweithio a rhannu gwybodaeth yn effeithiol 
rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol yn achos bygythiad trawsffiniol difrifol i 
iechyd. 
 
Mae’r swyddogaethau yr oedd yr UE yn gyfrifol amdanynt yn y gorffennol 
wedi’u haddasu a’u trosglwyddo at Bwyllgor Diogelu Iechyd y DU sydd 
newydd gael ei sefydlu ac at Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU, mewn 
cydweithrediad â’r asiantaethau iechyd cyhoeddus mewn rhannau eraill 
o’r DU.  
 
Cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n cael ei diwygio yw: 
 

• Rheoliad y CE Rhif 851/2004 o Senedd Ewrop a'r Cyngor, 21 
Ebrill 2004, yn sefydlu canolfan atal a rheoli clefydau Ewrop;  

• Penderfyniad Rhif 1082/2013/UE Senedd Ewrop a'r Cyngor, 22 
Hydref 2013, ar fygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd a chan 
ddiddymu Penderfyniad Rhif 2119/98/CE; 

• Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2017/253 13 
Chwefror 2017 yn pennu gweithdrefnau ar gyfer rhoi gwybod 
am rybuddion fel rhan o system rhybudd cynnar ac ymateb 
mewn perthynas â'r bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd 
ac ar gyfer cyfnewid gwybodaeth, ymgynghori a chydgysylltu 
ymatebion i fygythiadau o'r fath yn unol phenderfyniad 
1082/2013; a 

• Phenderfyniad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2018/945 22 
Mehefin 2018 ar glefydau trosglwyddadwy a materion iechyd 
arbennig cysylltiedig i'w cwmpasu gan wyliadwriaeth 
epidemiolegol yn ogystal â diffiniadau achosion perthnasol. 

 
Datganiad gan Lywodraeth Cymru 
Mae’r Cynghorwyr Cyfreithiol yn gwneud y sylwadau a ganlyn mewn 
perthynas â datganiad Llywodraeth Cymru, dyddiedig 14 Gorffennaf 2021, 
ynghylch effaith y Rheoliadau hyn: 
 

Tudalen y pecyn 230



Mae Llywodraeth Cymru yn nodi: 
 

“Nid oes gan yr OS unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol 
y Senedd.” 
 

Fodd bynnag, nid yw'n glir a yw'r datganiad hwn yn gywir ai peidio, felly 
rydym yn gofyn am eglurhad pellach. 
 
Pan roddir swyddogaeth i Weinidog y Goron mewn maes sydd o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd, gallai hyn gael yr effaith o gyfyngu 
ar allu'r Senedd i ddeddfu yn y maes hwnnw yn y dyfodol. Y rheswm am 
hyn yw na all Deddf Seneddol ddileu neu addasu swyddogaeth 
Gweinidog y Goron sy'n ymwneud â “swyddogaeth ddatganoledig 
gymwysedig” oni bai bod y Gweinidog perthnasol yn Llywodraeth y DU yn 
cydsynio (gweler paragraff 11 (1)(a) o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006). 
 
Mae’r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau yn nodi: 
 

“Section 29 (general implementation of agreements) of EUFRA is 
currently being relied on, in conjunction with operational guidance 
to the UK’s public health agencies, to ensure the UK meets its TCA 
obligations for health security, including informing the EU and 
sharing with them information about serious cross-border health 
threats affecting the UK and at least one member State. This 
instrument relies on the power in section 31 of the EUFRA to 
provide more specific implementation and prescribe a UK-wide 
approach for addressing serious cross-border health threats. 
……………. 
The TCA also makes provision for cooperation on scientific and 
technical matters  between the ECDC and the UK body 
responsible for surveillance, epidemic intelligence and scientific 
advice on infectious disease… 
 
These Regulations provide specific implementation of the health 
security provisions of the TCA… 
……… 
The Regulations provide for epidemiological surveillance to be 
undertaken and make arrangements for coordination and 
information sharing between the UK’s four nations in the planning 
and response to serious cross border health threats. These also 
support the arrangements with the EU under the TCA. The 
Regulations accordingly: 
 

• Identify, for the purposes of the Regulations, the UK public 
health agencies responsible for health security in the 
respective parts of the UK. 
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……… 
• Require UKG, the devolved administrations and the UK’s 

public health agencies to consult each other with a view to 
coordinating their efforts to develop, strengthen and 
maintain their respective capacities for monitoring, early 
warning and assessment of, and response to, serious cross 
border health threats and to inform each other of any 
substantial revisions to preparedness and response 
planning.” 

 
Mae'n ymddangos bod y gwahanol ddarpariaethau sy’n gysylltiedig â’r 
Cytundeb Masnach a Chydweithredu a ddisgrifir yn y Memorandwm 
Esboniadol wedi'u gwneud o dan adran 31 o Ddeddf 2020, gan fod yr 
adran honno'n cynnwys darpariaeth benodol ar gyfer gweithredu'r 
Cytundeb hwnnw.  Er enghraifft, mae rheoliad 11 o'r Rheoliadau yn ei 
gwneud yn ofynnol i awdurdodau'r DU1 ymgynghori ar amrywiol faterion, 
yn enwedig o dan reoliad 11(3) fel a ganlyn: 
 

“(3) Where a relevant Minister or a UK public health agency intends 
to adopt in the part of the United Kingdom for which it is 
responsible public health measures to combat a serious cross-
border health threat, it must, before adopting those measures, 
inform and consult the other UK authorities on the nature, purpose 
and scope of the measures, unless the need to protect public 
health is so urgent that the immediate adoption of the measures 
is necessary.” 
 

Os yw'r Rheoliadau hyn yn rhoi swyddogaethau i Weinidog y Goron sy'n 
ymwneud â diogelwch iechyd, yna, i'r graddau bod y swyddogaethau 
hynny yn:  
 

(i) “swyddogaethau datganoledig cymwysedig”, at ddibenion 
Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006; a  
(ii) wedi’u rhoi i Weinidog y Goron yn unol ag adran 31 o Ddeddf 
2020,  
 

ni fydd gan y Senedd gymhwysedd i ddileu'r swyddogaethau hynny heb 
gydsyniad Llywodraeth y DU. Mae hyn er gwaethaf y ffaith y bydd y 
swyddogaeth yn gweithredu mewn maes datganoledig. O gofio hynny, 
gofynnwn i Lywodraeth Cymru ystyried ac egluro mewn rhagor o fanylder 
yr effaith bosibl ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 
 

 
1 (Adran 1 o’r Rheoliadau: Ystyr “UK authority” yw awdurdodau’n ymwneud â rhan o’r Deyrnas Unedig — (a)  
yr awdurdod iechyd cyhoeddus ar gyfer y rhan honno o’r DU; a (b) y Gweinidog perthnasol ar gyfer y rhan 
honno”, ac ystyr “relevant Minister” yw — (a) yn Lloegr, yr Ysgrifennydd Gwladol; (b) yn yr Alban, 
Gweinidogion yr Alban; (c) yng Nghymru, Gweinidogion Cymru; (d) yng Ngogledd Iwerddon, Gweinidog o fewn 
ystyr Deddf Gogledd Iwerddon 1998(b) neu un o adrannau Gogledd Iwerddon.) 

Tudalen y pecyn 232



 
Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith. 
 
Gan ei bod yn aneglur o ddatganiad Llywodraeth Cymru, dyddiedig 14 
Gorffennaf 2021, beth fydd effaith bosibl y Rheoliadau ar gymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd, nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol wedi gallu 
asesu a oes unrhyw faterion arwyddocaol yn codi o dan baragraff 8 o’r 
Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu 
Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

YPCCGB@llyw.cymru PSCGMET@gov.wales 
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 

 
Huw Irranca-Davies AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad   
 
Paul Davies AS 
Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 

 

 
Llywodraeth Cymru   
Bae Caerdydd  
Cardiff 
CF99 1NA  

12 Gorffennaf 2021 
 

Annwyl Gadeiryddion, 
 
Ysgrifennaf atoch o dan y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol i'ch hysbysu y bydd 
cyfarfod o'r Fforwm Gweinidogol dros Fasnach yn cael ei gynnal ar 14 Gorffennaf 2021. 
 
Bydd yr agenda'n cynnwys diweddariadau ar drafodaethau Cytundeb Masnach Rydd 
Awstralia a Seland Newydd a thrafodaethau cychwynnol ar drafodaethau Cytundeb 
Masnach Rydd Canada, Mecsico ac India sydd ar ddod. 
  
Ysgrifennaf atoch eto yn dilyn y cyfarfod.  
 
Yn gywir, 

 
Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
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Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

YPCCGB@llyw.cymru PSCGMET@gov.wales 
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Huw Irranca-Davies AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 
Paul Davies AS 
Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 
 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
 
                                                                                                                 

      26 Gorffennaf 2021 
Annwyl Gadeiryddion, 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch i’ch hysbysu y gwnes fynychu cyfarfod o’r Fforwm Gweinidogol ar 
gyfer Masnach ar 14 Gorffennaf, gyda Greg Hands, y Gweinidog Gwladol ar gyfer Polisi 
Masnach ac Ivan McKee, y Gweinidog Busnes, Masnach, Twristiaeth a Mentergarwch. 
Cafwyd diweddariad cyffredinol yn ystod y cyfarfod hwn ynghylch y trafodaethau sy’n 
parhau am Gytundeb Masnach Rydd, gan gynnwys Partneriaeth Gynhwysfawr y Môr Tawel 
(CPTPP), Ardal Economaidd Ewrop/Cymdeithas Masnach Rydd Ewrop (EEA EFTA), 
Awstralia a Seland Newydd.  
 
Gwnes fynegi pryderon ynghylch cwmpas y Cwotâu Tariff a gymeradwywyd yng 
Nghytundeb Masnach Rydd Awstralia ac ystyriaethau ynghylch safonau lles anifeiliaid. Rwyf 
wedi gofyn am ragor o wybodaeth am y cytundeb masnach a fydd yn cael ei rhannu pan 
fydd ar gael ac fel bod y pryderon hyn yn cael eu hystyried cyn gynted ag y bydd 
cytundebau i’r dyfodol yn cael eu trafod.  
 
Cafodd cytundebau masnach i’r dyfodol gydag India, Canada a Mecsico hefyd eu trafod, ac 
ers hynny rwyf wedi ymateb yn ysgrifenedig i Greg Hands gan amlinellu ein safbwyntiau 
cychwynnol ynghylch y cytundebau masnach posibl hyn.  
 
Byddaf yn ysgrifennu atoch unwaith eto i’ch hysbysu ynghylch dyddiad y cyfarfod nesaf.  
 
Yn gywir, 
 

 
Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
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14 Gorffennaf 2021 

Annwyl Gadeirydd 

Amserlenni Pwyllgorau 

Ysgrifennaf i roi gwybod ichi am Amserlenni Pwyllgorau fel y cytunwyd arnynt gan 

y Pwyllgor Busnes yn ei gyfarfod ar 13 Gorffennaf.  

 Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cytuno ar amserlen sy'n darparu cyfarfodydd bob 

pythefnos i bwyllgorau, ac eithrio'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad, sy'n cyfarfod bob wythnos oherwydd yr angen i ystyried Offerynnau 

Statudol i derfynau amser caeth.  

 Neges allweddol gan Fforwm Cadeiryddion y Pumed Senedd oedd sicrhau bod 

hyblygrwydd yn y trefniadau ar gyfer pwyllgorau fel y gellir rheoli cynnydd mewn 

llwyth gwaith, neu dasgau newydd. Mae'r Pwyllgor Busnes wedi ceisio cyflwyno'r 

hyblygrwydd hwn drwy amrywio'r amser cyfarfod a neilltuir i wahanol bwyllgorau. 

Mae hyn yn adlewyrchu'r math o waith y gallai fod angen i wahanol bwyllgorau ei 

wneud ac mae'n adlewyrchu sut mae arferion gwaith wedi esblygu yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf. 

I'r perwyl hwn, mae'r amserlen bob pythefnos ac mae nifer o slotiau cyfarfod 

ychwanegol ar gael, i ddarparu ar gyfer cynnydd yng ngwaith pwyllgorau penodol 

e.e. y Pwyllgor Cyllid wrth ystyried cyllideb ddrafft, neu bwyllgor sydd â 

chyfrifoldebau craffu deddfwriaethol Cyfnod 1. Trwy dan-ymrwymo'r capasiti 

amserlennu, mae mwy o gyfleoedd i bwyllgorau weithio gyda'i gilydd gan fod llai 

o bosibilrwydd o wrthdaro aelodaeth ym mhob slot cyfarfod.  

Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
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I gydnabod cyfrifoldebau craffu deddfwriaethol hysbys a disgwyliedig rhai 

pwyllgorau, darperir slot cyfarfod dwbl i'r pwyllgorau a ganlyn h.y. slot bore a 

phrynhawn ar ddydd Iau: 

• Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

• Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

• Yr Economi, Masnach a Materion Gwledig; a 

• Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Darperir slot cyfarfod sengl i'r pwyllgorau sy'n weddill h.y. un slot cyfarfod bore 

neu brynhawn bob pythefnos. Y pwyllgorau hyn yw: 

• Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol 

• Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

• Cyllid; 

• Llywodraeth Leol a Thai 

• Deisebau; 

• Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus; a 

• Safonau Ymddygiad 

Er mwyn darparu rhywfaint o gapasiti ychwanegol ar gyfer gwaith craffu ar Filiau, 

mae dyddiau Gwener hefyd ar gael ar gyfer gwaith craffu Cyfnod 2 pwyllgorau ar 

Filiau h.y. i ddarparu cyfarfod ychwanegol (ac o bosibl cyfarfod hwy) i bwyllgorau 

yn ystod y cyfnod hwn o’r broses ddeddfwriaethol. Bydd y Pwyllgor Busnes yn 

penderfynu neilltuo unrhyw slotiau ychwanegol yn dilyn cais gan bwyllgor. 

 Mae'r Pwyllgor Busnes eisoes wedi nodi ei fwriad i adolygu amserlennu, fel y gall 

ymateb i anghenion pwyllgorau wrth i'r tasgau sy'n eu hwynebu newid. Mae 

hyblygrwydd ac ymatebolrwydd wrth wraidd ei benderfyniadau ynghylch 

amserlennu pwyllgorau, ac mae'r Pwyllgor Busnes yn bwriadu adolygu strwythur 

ac amserlen y pwyllgorau tua Pasg 2022. 

Yn gywir  
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Elin Jones AS 

 Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 
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Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru                 
Correspondence.Mick.Antoniw@gov.Wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
 
 
 
Huw Irranca-Davies MS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
 
SeneddLJC@senedd.wales 
 

15 Gorffennaf 2021 
 
 
 
Annwyl Huw,  
 
Rwy’n ysgrifennu yn unol â’r cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol, yn dilyn fy llythyr i’r 
Llywydd, dyddiedig 8 Mehefin, pan roddais wybod y byddwn i’n cynrychioli Llywodraeth 
Cymru mewn cyfarfod o’r Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Etholiadau a Chofrestru ar 9 
Mehefin.  
 
Heddiw, rwyf wedi cyhoeddi Datganiad Gweinidogol Ysgrifenedig sydd ar gael yma:  
 
Datganiad Ysgrifenedig: Y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Etholiadau a Chofrestru (15 
Gorffennaf 2021) | LLYW.CYMRU 
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  
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Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru                 
Correspondence.Mick.Antoniw@gov.Wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref 2021/09/29 IGR  
 
 
 
Huw Irranca-Davies AS, 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
 
SeneddDCC@senedd.cymru 
 
 
 

12 Awst 2021 
 
 
 
Annwyl Huw 
 
Rwy’n ysgrifennu yn unol â’r cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol i’ch hysbysu y byddaf 
yn cynrychioli Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod o’r Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer 
Etholiadau a Chofrestru ar 29 Medi. Mae’r drafodaeth yn debygol o ganolbwyntio ar Filiau 
Llywodraeth y DU i drafod diwygio etholiadol. 
 
Cynhelir y cyfarfod o bell, a’r tro hwn rwyf wedi cytuno i’w Gadeirio yn sgil y cytundeb i 
gylchdroi’r trefniadau cadeirio rhwng y Gweinidogion. Bydd Chloe Smith Aelod Seneddol, 
Gweinidog y Cyfansoddiad a Datganoli yn Llywodraeth y DU, a George Adam Aelod o 
Senedd yr Alban, y Gweinidog dros Fusnes Seneddol yn Llywodraeth yr Alban, hefyd yn 
mynychu’r cyfarfod, ac mae’n bosibl y bydd Robin Walker Aelod Seneddol, y Gweinidog 
Gwladol yn Swyddfa Gogledd Iwerddon Llywodraeth y DU yn bresennol yn ogystal. 
 
Ysgrifennaf atoch eto ar ôl y cyfarfod. 
 
Yn gywir 
 
 

 
 
Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  
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16 Gorffennaf 2021 

Annwyl Huw  

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r 

Llysoedd 

Diolch am eich llythyr ar 2 Gorffennaf 2021 mewn perthynas â chyfeirio'r 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r 

Llysoedd i’ch pwyllgor graffu arno. 

I ddechrau, trafododd y Pwyllgor Busnes y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol hwn yn ei gyfarfod ar 29 Mehefin, gan ei gyfeirio i’ch pwyllgor chi 

yn unig. Y rheswm dros hyn yw oherwydd ein hawydd, wrth benderfynu ar gylch 

gorchwyl y pwyllgor, i sicrhau y gallwch drafod datganoli cyfiawnder a phlismona 

yn y dyfodol fel rhan o'ch cylch gorchwyl materion cyfansoddiadol ehangach.  

Fodd bynnag, yn sgil eich llythyr ar 2 Gorffennaf, gwnaethom awgrymu yn ein 

cyfarfod ar 6 Gorffennaf y gall fod angen i’ch pwyllgor wahodd Cadeirydd y 

Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol i gyfarfodydd pan drafodir y 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol hwn. 

Fel yn ystod y Bumed Senedd, nid yw cylchoedd gorchwyl y pwyllgorau polisi a 

deddfwriaeth wedi'u rhagnodi na'u cyfyngu. Rydym yn fwriadol wedi caniatáu 

iddynt aros yn eang a phenderfynwyd peidio â darparu rhestr bendant o bynciau 

ynghlwm wrth bob pwyllgor. Fel yn y ddwy Senedd flaenorol, rydym yn credu bod 

modd sicrhau gwaith craffu gwell ac osgoi'r perygl bod dull gweithredu’n rhy gul 

drwy roi'r gallu i bwyllgorau fynd ar drywydd materion ar draws portffolios a 

meysydd pwnc.  

Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
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Yn benodol, trafododd y Pwyllgor Busnes lle y dylai'r cyfrifoldeb am gyfiawnder 

fod yn strwythur y pwyllgorau yn ei gyfarfod ar 13 Gorffennaf. Cytunwyd y dylid 

neilltuo materion polisi cyfiawnder lefel uchel, megis datganoli cyfiawnder a 

phlismona, a materion sy'n ymwneud â deddfu, i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. Dylai materion eraill sy'n ymwneud â chymhwyso 

polisi cyfiawnder yn ymarferol fod yn agored i waith craffu gan bwyllgorau polisi a 

deddfwriaeth priodol. Yn yr un modd, ni ddisgwylir i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad drafod y rhyngweithiadau polisi ehangach presennol 

â'r system gyfiawnder a phlismona. 

Yn gywir  

 

Elin Jones AS 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

2 Gorffennaf 2021 

Annwyl Lywydd 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd 

Ar 29 Mehefin 2021, cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (“y 

Memorandwm”) ynghylch Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd at y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad er mwyn i’r Pwyllgor graffu ar y Bil, gan bennu dyddiad cau o 14 Hydref 

2021 ar gyfer cyflwyno adroddiad. Wrth wneud hynny, rwy’n nodi na wnaeth y Pwyllgor Busnes 

gyfeirio’r Memorandwm naill ai at y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol nac at y 

Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai hefyd. 

Deallaf fod cylchoedd gwaith pwyllgorau newydd y Senedd wedi’u dylunio mewn ffordd nad yw’n atal 

y pwyllgorau hynny rhag gwneud gwaith ar draws portffolios. At hynny, mae cylchoedd gwaith rhai 

pwyllgorau yn ymddangos fel eu bod wedi’u dylunio’n fwriadol i ganiatáu iddynt orgyffwrdd mewn 

rhai meysydd. O gofio hynny, i helpu i wella dealltwriaeth o’n cylch gwaith a’i wneud yn fwy tryloyw, 

gan wella ein perthynas â phwyllgorau eraill drwy wneud hynny, byddwn yn ddiolchgar pe gallech 

esbonio pam y cyfeiriwyd y Memorandwm penodol hwn at ein pwyllgor ni yn unig. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Elin Jones AS 

Llywydd 

Cadeirydd, Y Pwyllgor Busnes 
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Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
Ein cyf/Our ref:  RE/570/21  
 
 
 
Huw Irranca-Davies MS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
Cardiff Bay 
CF99 1NA 
 

 
19 Gorffennaf 2021 

 
 
Dear Huw, 
 
Rwy'n ysgrifennu i'ch hysbysu y bydd cyfarfod Pedairochrog y Gweinidogion Cyllid yn cael ei 
gynnal ar 20 Gorffennaf. 
 
Bydd yr agenda'n ymdrin â chynigion Llywodraeth y DU ar gyfer yr Adolygiad o Wariant, yr 
ymateb i Covid a’r adferiad yn ei sgil, yn ogystal â thwf economaidd a lefelu. Mae'r agenda 
hefyd yn cynnwys eitem ar Gylch Gorchwyl y Pwyllgor Sefydlog Rhyng-weinidogol ar Gyllid 
a fydd, o dan yr Adolygiad Cysylltiadau Rhynglywodraethol, yn ffurfioli trefniadau cyfarfodydd 
pedairochrog y Gweinidogion Cyllid.   
 
Byddaf yn cyflwyno adroddiad i'r Pwyllgor ar ganlyniad y cyfarfod. 
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government  
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20 Gorffennaf 2021 

Annwyl Gadeiryddion 

Blaenoriaethau plant a phobl ifanc ar gyfer y Chweched Senedd 

Fel Pwyllgor y Senedd sy'n gyfrifol am graffu ar yr holl faterion sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc, 

ein bwriad yw sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed fel mater o drefn yng ngwaith 

ein Pwyllgor. Yn ein cyfarfod cyntaf ar 14 Gorffennaf, cytunwyd y byddai hyn yn flaenoriaeth allweddol 

gennym. 

Er mwyn llywio ein gwaith cynllunio strategol a’n blaenraglen waith, rydym yn bwriadu cynnal rhaglen 

wedi'i theilwra o ymgysylltu pwrpasol â phlant a phobl ifanc. Bydd y gwaith hwn yn dechrau yn 

nhymor yr hydref. Bydd ein ffocws cychwynnol ar ofyn i blant a phobl ifanc beth maen nhw'n feddwl 

ddylai blaenoriaethau'r Chweched Senedd fod.  

 

 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc  
ac Addysg 
— 
Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@enedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565 

At:  

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 

Y Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

Y Pwyllgor Cyllid 

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

Y Pwyllgor Deisebau 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
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O ystyried y bydd yr amrywiaeth o safbwyntiau sydd gan blant a phobl ifanc yn berthnasol i gylch 

gwaith eich pwyllgor chi, byddwn yn sicrhau bod canlyniadau'r gweithgaredd hwn yn cael eu rhannu 

â chi, er mwyn sicrhau y gall eich gwaith chwithau ystyried eu barn. Bydd tîm ein Pwyllgor yn sicrhau 

bod eich timau'n cael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau wrth iddynt ddatblygu, a byddant yn 

cadarnhau amserlenni maes o law.  

Cofion cynnes, 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg | We welcome correspondence in Welsh or English. 
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The Cabot, 25 Cabot Square, London, E14 4QZ • Telephone 020 3738 6000 • Fax 020 3738 6067 
www.gov.uk/cma • general.enquiries@cma.gov.uk • Twitter @CMAgovUK 

 

Dear Mr Irranca-Davies, 

Update on work to establish the Office for the Internal Market (OIM)  

Thank you for your letter of 16 July, and congratulations on your appointment as the 

new Chair of the Senedd’s Legislation, Justice and Constitution Committee. 

As you stated in your letter, during the fifth Senedd I wrote to your predecessor to 

outline the CMA’s plans to establish a new Office for the Internal Market (OIM). I am 

able to provide an update on this work.  

On 27 May the CMA published draft guidance which provides general advice and 

information about how it will approach the exercise of its new internal market functions 

under the Act. In developing the approach set out in the draft guidance, OIM officials 

have had constructive and helpful engagement with officials in several departments 

across the UK Government, Scottish Government, Welsh Government and Northern 

Ireland Executive.  

The OIM will monitor and report on how the UK internal market is working and provide 

non-binding technical and economic advice to all four governments in the UK on the 

effect of specific regulatory provisions on the UK internal market. Its work will assist 

governments in understanding how effectively companies are able to sell their 

products and services across the four nations of the UK, and the impact of regulatory 

provisions on this, including the impact on competition and consumer choice, for 

assessment alongside wider policy considerations.  

The OIM must lay its annual and five-yearly monitoring reports, and certain reports 

provided upon request, before each House of Parliament, the Scottish Parliament, 

Senedd Cymru/Welsh Parliament and the Northern Ireland Assembly. 

The Act provides that the OIM must have regard to the need to act even-handedly in 

relation to the UK Government and all the devolved administrations, and this is 

Huw Irranca-Davies MS 

Chair 

The Legislation, Justice and Constitution Committee 

Senedd Cymru/Welsh Parliament 

Cardiff Bay 

CF99 1SN 

 

 

 

From: Andrea Coscelli CBE 

 Chief Executive 

 

Direct line:  020 3738 6286 

 

 

 

27 July 2021 
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2 

reflected in the proposed approach to prioritisation of the OIM’s discretionary work laid 

out in the draft guidance.  

The draft guidance also provides an overview of the analysis that the OIM expects to 

undertake, and outlines procedures the OIM will adopt, such as how it expects to 

receive and manage requests for advice from national authorities and how it will gather 

information. This includes developing an online interface, which will allow consumers, 

businesses and other stakeholders to provide intelligence to the OIM about issues 

relating to the effective operation of the internal market. 

The CMA has also published a draft Statement of Policy on the enforcement by the 

OIM of its information-gathering powers as set out in the Act. The OIM must have 

regard to this Statement when reaching decisions about what action to take for failure 

to comply with an information notice. 

Consultations on the draft guidance and Statement of Policy closed on 22 July and the 

CMA aims to finalise both documents ahead of launch of the OIM in September.  

I welcome your suggestion for engagement with the Legislation, Justice and 

Constitution Committee regarding this work and my office will work with the Committee 

Clerk to arrange a suitable date for this. 

 

Best regards 

 

 
 

Andrea Coscelli CBE 

Chief Executive 

andrea.coscelli@cma.gov.uk  
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

14 Gorffennaf 2021 

Annwyl Mr Coscelli, 

Swyddfa’r Farchnad Fewnol 

Parthed eich gohebiaeth â’m rhagflaenydd, Mr Mick Antoniw, ym mis Mawrth eleni, mae Pwyllgorau’r 

Senedd bellach wedi'u sefydlu yn dilyn Etholiad Cyffredinol y Senedd ym mis Mai. Rwy’n ysgrifennu 

atoch er mwyn cyflwyno fy hun fel Cadeirydd newydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad yn y Senedd. 

Yn y llythyr a anfonwyd gennych at fy rhagflaenydd, gwnaethoch nodi y byddai ymgysylltu â'r Senedd 

yn bwysig wrth i Swyddfa’r Farchnad Fewnol baratoi i ddechrau ar ei gwaith. Gwnaethoch nodi hefyd 

fod yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd yn bwriadu ymgynghori ar ganllawiau yn ymwneud 

â sut y bydd yn mynd ati i arfer ei swyddogaethau mewn perthynas â’r farchnad fewnol. Rwy’n nodi 

bod yr ymgynghoriad wedi agor ym mis Mehefin, a bod disgwyl iddo gau yn fuan iawn. 

Byddwn yn croesawu’r cyfle i ymgysylltu â chi yn fuan mewn perthynas â'r gwaith y mae'r Awdurdod 

Cystadleuaeth a Marchnadoedd yn ei wneud i sefydlu Swyddfa’r Farchnad Fewnol, gan gynnwys 

unrhyw adborth y gallwch ei ddarparu ynglŷn â chanlyniadau’r ymgynghoriad. Rwyf wedi gofyn i 

Glerc y Pwyllgor gysylltu â'ch swyddfa i wneud y trefniadau angenrheidiol. 

Yn gywir, 

 

Andrea Coscelli CBE 

Prif Weithredwr 

Yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd 
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Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford AS/MS 
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                                   Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru 
               Correspondence.Mark.Drakefordy@gov.wales  

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref  
 
 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Deddfwriaeth Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
 
SeneddDCC@senedd.cymru 
 
 
                 27 Gorffennaf 2021 
Annwyl Gadeirydd 
 
Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol 
 
Diolch i chi am ein cyfarfod a’n trafodaeth ddiweddar ynghylch busnes cynnar ar gyfer y 
Chweched Senedd, gan gynnwys ein dulliau gweithio a chytundeb newydd ar gyfer 
cysylltiadau rhyng-sefydliadol. 
 
Rwyf wedi ymrwymo i atgyfnerthu tryloywder ac atebolrwydd ynghylch cysylltiadau 
rhynglywodraethol yn y DU a bydd fy nhîm Gweinidogol felly yn parhau i adrodd i’r Senedd, 
a’i diweddaru ynghylch ein cysylltiadau, ein trefniadau ymgysylltu a chyd-weithio â 
llywodraethau’r DU, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithredu yn unol â’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-
sefydliadol ac rwyf wedi gofyn i’m swyddogion innau gysylltu â’ch swyddogion chithau ac i 
weithio ar y cyd ar newidiadau a gwelliannau posib i’r cytundeb. 

 
 

Dymuniadau gorau 
 

 
 

MARK DRAKEFORD 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

16 Gorffennaf 2021 

Annwyl Mark  

Cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol 

Fe wnaethom ni gwrdd yr wythnos hon i drafod ein ffyrdd o weithio a busnes cynnar ar gyfer y 

Chweched Senedd, a chytuno arnynt.  Fe wnaethom ni gytuno mai un o'n blaenoriaethau cynnar yw 

ceisio sefydlu Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol ar gyfer y Chweched Senedd a fyddai, fel y 

Cytundeb yn y Bumed Senedd, yn cwmpasu'r wybodaeth y byddai Llywodraeth Cymru, lle bo hynny'n 

briodol, yn ei darparu i'r Senedd o ran ei chyfranogiad ei hun mewn cyfarfodydd rhyng-lywodraethol 

ffurfiol, ar lefel weinidogol, concordatau, cytundebau a memoranda cyd-ddealltwriaeth. 

Fy mhwrpas wrth ysgrifennu felly yw ceisio eich cytundeb mewn egwyddor i atgyfodi'r Cytundeb ac os 

felly, awgrymu bod y tîm Clercio yn cysylltu â swyddogion perthnasol yn Llywodraeth Cymru i 

ymchwilio i unrhyw newidiadau a allai fod yn angenrheidiol, cyn iddo gael ei ffurfioli a'i dynnu at sylw'r 

Senedd.  

Edrychaf ymlaen at glywed gennych cyn gynted â phosibl.   

Yn gywir  

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS 

Prif Weinidog Cymru 
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru                  
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref MA/JJ/2056/21 
 
 
 
 
 

28 Gorffennaf 2021 
 
Annwyl Huw Irranca-Davies AS, 
 
 
 
 
Fe wyddoch bod Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU (UK ETS) wedi'i sefydlu yn  gyfraith yn 
2020.  
 
Mae'r ddeddfwriaeth sy'n sail i’r Cynllun Masnchu yn cael ei chyflwyno'n raddol, drwy gyfres 
o offerynnau statudol. Mae amseriad a threfn y gyfres hon wedi'u cynllunio i sicrhau bod 
darpariaethau cyfreithiol penodol yn cael eu cyflwyno wrth iddynt ddod yn weithredol 
angenrheidiol. Gwnaed yr holl ddeddfwriaeth sy'n ofynnol i sefydlu'r cynllun yn 2020. Fodd 
bynnag, mae angen darpariaethau cyfreithiol eraill, ac er nad ydynt yn hanfodol ar gyfer 
sefydlu’r Cynllun Masnachu ar 1 Ionawr 2021, ystyrir bod eu hangen i weithredu'r cynllun yn 
effeithiol. 
 
Ar 28 Gorffennaf, bydd Awdurdod y Cynllun Masnachu, sy'n cynnwys pedair Llywodraeth y 
DU, yn cyhoeddi ymgynghoriad a dau offeryn statudol drafft ar wahân i fynd i'r afael â nifer 
o faterion technegol a gweithredol a nodwyd wrth ddatblygu a diwygio deddfwriaeth i 
sefydlu y Cynllun Masnachu.  
 
Disgwylir i'r offerynnau statudol gael eu gosod ym mis Tachwedd fel Gorchmynion yn y 
Cyngor:  
 
• Bydd Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) 2021 yn cael 
ei gyflwyno o dan y weithdrefn negyddol, yn dilyn y Cyfrin Gyngor. 
 
• Bydd Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Rhif 2) 2021 
yn cael ei gyflwyno o dan y weithdrefn gadarnhaol ddrafft a disgwylir ei gyflwyno hefyd ym 
mis Tachwedd 2020, cyn ei gyflwyno i'r Cyfrin Gyngor.  
 
Bydd y ddau Orchymyn yn gwneud diwygiadau i Orchymyn Cynllun Masnachu a 
Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020. 
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Byddaf yn cyhoeddi datganiad ysgrifenedig ar 28 Gorffennaf yn tynnu sylw'r Senedd at yr 
ymgynghoriad a'r offerynnau statudol drafft. Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg dros gyfnod y 
toriad ac yn dod i ben ar 7 Medi.  
 
Mae'r darpariaethau'n dechnegol ac yn weithredol eu natur, fodd bynnag, er mwyn sicrhau 
tryloywder a rhoi'r cyfle gorau posibl i graffu ar y darpariaethau, roeddwn am eich 
rhybuddio'n bersonol. Rwyf hefyd yn rhannu gyda Chadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
yr Amgylchedd a Seilwaith. 
 
Yn dilyn toriad yr haf, rwy'n disgwyl cyhoeddi datganiad pellach yn nodi opsiynau 
cychwynnol i ddatblygu Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU ymhellach, gyda'r nod o 
ddarparu cynllun mwy effeithiol.  
 

 
 
 
Yn gywir  
 
 

 
 

 
Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  
GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 
TEITL  

 
Ymgynghoriad ar ddiwygiadau arfaethedig i Orchymyn Cynllun 
Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020 

DYDDIAD  28 Gorffennaf 2021 

GAN Julie James, Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
 

Sefydlwyd Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU o dan y gyfraith yn 2020, a chyflwynodd 
Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020 y rhan fwyaf o’r 
darpariaethau cyfreithiol o dan y pwerau a roddwyd gan Ddeddf y Newid yn yr Hinsawdd 
2008. Gwnaed diwygiadau wedyn ddiwedd 2020 i Orchymyn Cynllun Masnachu 
Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020 er mwyn i Gynllun Masnachu Allyriadau'r DU fedru 
weithredu o 1 Ionawr 2021 ymlaen.  
 
Mae'r ddeddfwriaeth sy'n sail i Gynllun Masnachu Allyriadau'r DU yn cael ei chyflwyno'n 
raddol, drwy gyfres o offerynnau statudol. Mae’r gyfres hon o OSau yn cael ei hamseru a’i 
gwneud mewn trefn a fydd yn sicrhau bod darpariaethau cyfreithiol penodol yn cael eu 
cyflwyno wrth iddynt ddod yn angenrheidiol yn weithredol. Cafodd yr holl ddeddfwriaeth yr 
oedd ei hangen er mwyn sefydlu'r cynllun ei gwneud yn 2020. Fodd bynnag, mae angen 
darpariaethau cyfreithiol sydd heb gael eu gwneud ac sydd, er nad ydynt yn hanfodol ar 
gyfer sefydlu Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU ar 1 Ionawr 2021, yn cael eu hystyried yn 
angenrheidiol er mwyn gweithredu'r cynllun. 
 
Ar 28 Gorffennaf, bydd Awdurdod Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU, sy'n cynnwys pedair 
Llywodraeth y DU, yn cyhoeddi ymgynghoriad a dau offeryn statudol drafft gwahanol er 
mwyn mynd i'r afael â nifer o faterion technegol a gweithredol a nodwyd wrth ddatblygu a 
diwygio Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020.  
 
Disgwylir i'r offerynnau statudol gael eu gosod ym mis Tachwedd ar ffurf Gorchmynion yn 
y Cyfrin Gyngor.  
 
Disgwylir i Orchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) 2021 gael 
ei gyflwyno o dan y weithdrefn negyddol, ar ôl y Cyfrin Gyngor. 
 
Bydd Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Rhif 2) 2021 
yn cael ei gyflwyno o dan y weithdrefn gadarnhaol ddrafft, a disgwylir i’r gorchymyn hwnnw 
hefyd gael ei gyflwyno ym mis Tachwedd 2020, cyn iddo gael ei gyflwyno i'r Cyfrin Gyngor.  Tudalen y pecyn 257
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Bydd y ddau Orchymyn yn gwneud diwygiadau i Orchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau 
Nwyon Tŷ Gwydr 2020. 
 
Mae Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU yn parhau’n bolisi pwysig wrth i'r Llywodraeth hon 
fynd ar drywydd datgarboneiddio. Ar ôl toriad yr haf, rwy'n disgwyl cyhoeddi datganiad 
arall a fydd yn nodi opsiynau cychwynnol ar gyfer datblygu mwy ar Gynllun Masnachu 
Allyriadau'r DU, gyda'r nod o ddarparu cynllun mwy effeithiol.  
 
Caiff y datganiad hwn ei gyhoeddi yn ystod y toriad er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf 
i aelodau. Os bydd aelodau yn dymuno i mi wneud datganiad pellach neu ateb cwestiynau 
ynglŷn â hyn pan fydd y Senedd yn dychwelyd, byddaf yn hapus i wneud hynny. 
 

Tudalen y pecyn 258



 

 

Huw Irranca Davies MS, 

Chair, 

Legislation, Justice and Constitution Committee 

Senedd Cymru 

Cardiff Bay 

CF99 1SN 

30 July 2021 

Dear Mr Irranca-Davies, 

 

Thank you for your letter of 21st July in response to our correspondence about a potential short 
inquiry into the speech, language and communication needs of young people in the youth justice 
estate.   

 

It is very helpful to receive your update with regards the future remit of the committee and are 
pleased to hear that our proposal will be considered as part of the committee’s strategic planning in 
the autumn term. 

 

Yours sincerely, 

 

 

Pippa Cotterill, 

Head of Wales Office  
Royal College of Speech and Language Therapists 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

 
Pippa Cotterill 
RCSLT Cymru  
Tŷ Trafnidiaeth 
Caerdydd CF11 9SD 

 
 21 Gorffennaf 2021 

Annwyl Ms Cotterill 

Rhaglen waith 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 5 Gorffennaf 2021 ar ran Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd 

ac Iaith yn codi'r posibilrwydd o gynnal ymchwiliad byr i anghenion pobl ifanc yn yr ystâd cyfiawnder 

ieuenctid o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu.  

Gwnaethom drafod eich llythyr yn ein cyfarfod ar 12 Gorffennaf a chytuno i ystyried cynigion ar gyfer 

gwaith yn y dyfodol fel rhan o'n cynllunio strategol yn nhymor yr hydref.  

Ers y cyfarfod hwnnw, mae'r Pwyllgor Busnes wedi ysgrifennu atom yn nodi lle y dylai'r cyfrifoldeb am 

gyfiawnder fod yn strwythur Pwyllgorau’r Senedd. Mae wedi dweud y dylai materion polisi cyfiawnder 

lefel uchel, megis datganoli cyfiawnder a phlismona, a materion sy'n ymwneud â deddfu, ddod o 

fewn ein cylch gwaith ni. Dylai materion eraill sy'n ymwneud â chymhwyso cyfiawnder yn ymarferol 

fod yn agored i waith craffu gan Bwyllgorau eraill y Senedd, gan gynnwys y rhyngweithiadau polisi 

ehangach presennol â'r system gyfiawnder a phlismona. 

Byddwn yn ystyried gohebiaeth y Pwyllgor Busnes ddechrau mis Medi wrth lunio ein rhaglen waith 

am y flwyddyn gyntaf. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl i'r rhaglen ganolbwyntio'n helaeth ar graffu 

deddfwriaethol yng ngoleuni’r rhaglen ddeddfwriaethol a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan 

Lywodraeth Cymru.  
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Ysgrifennaf eto yn yr hydref ar ôl i ni benderfynu’n derfynol ar ein rhaglen ar gyfer y flwyddyn nesaf. 

Yn gywir, 

 
Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd 
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10 Awst 2021   

Annwyl Gadeiryddion, 

Cydweithio rhwng pwyllgorau yn ystod y Chweched Senedd  

Fel pwyllgor y Senedd sy'n gyfrifol am graffu ar bob agwedd ar gydraddoldeb, cyfiawnder 

cymdeithasol a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, mae ein cylch gorchwyl eang yn cynnwys nifer 

o faterion trawsbynciol pwysig sydd o ddiddordeb i'ch pwyllgor chi ac sy’n cynnig cyfleoedd posibl i 

gydweithio. 

Ar ran y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol, hoffwn eich gwahodd i drafod y 

cyfleoedd hyn i gydweithio fel rhan o unrhyw drafodaethau rydych yn eu cael ar gynlluniau strategol 

eich pwyllgor yn nhymor yr hydref. Os oes gan eich pwyllgor unrhyw syniadau ar gyfer gwaith ar y 

cyd yr hoffech eu trafod, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm clercio.  

Byddaf yn anfon llythyr tebyg at Gadeiryddion pwyllgorau eraill y Senedd. 

Yn gywir, 

 

Jenny Rathbone AS  

Cadeirydd y  Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol  

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb  
a Chyfiawnder Cymdeithasol 
— 
Equality and Social Justice  
Committee 

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddCydraddoldeb@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddCydraddoldeb  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddEquality@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddEquality  
0300 200 6565 

At Gadeiryddion: 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau 

Rhyngwladol; Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith; Y 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus; Y Pwyllgor 

Cyllid; Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad; Y Pwyllgor 

Deisebau; Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
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Lord Kinnoull, 
Chair of the European Union 
Committee, House of Lords (by e-
mail) 

 
   
 

25 August 2021 
 

 
Dear Lord Kinnoull,  
 
As you are aware a number of committees within the Scottish Parliament, Northern 
Ireland Assembly and Welsh Senedd have raised a possible role for the devolved 
legislatures in the UK-EU Parliamentary Partnership Assembly.   
 
Further to this correspondence we are now writing to jointly request that the three 
devolved legislatures are formally consulted on our role prior to any final decision being 
made at Westminster regarding the UK delegation to the PPA.  
 
 
We are copying this letter to Sir Oliver Heald. 
 
 
Yours Sincerely, 
 
 

 
 
 
Clare Adamson, Convener, Constitution, Europe, External Affairs and Culture 
Committee, Scottish Parliament 
 
Colin McGrath, Chair, Committee for the Executive Office, Northern Ireland Assembly 
 
Huw Irranca-Davies, Chair, Legislation, Justice and Constitution Committee, Welsh 
Senedd 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

15  Gorffennaf 2021  

Annwyl Arglwydd Kinnoull 

Cynulliad Partneriaeth Seneddol rhwng y DU a’r UE 

Mae Pwyllgorau’r Senedd bellach wedi'u sefydlu yn dilyn Etholiad Cyffredinol y Senedd ym mis Mai. 

Rwy’n ysgrifennu atoch er mwyn cyflwyno fy hun fel Cadeirydd newydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Senedd. Mae'r Pwyllgor hwn yn gyfrifol am rai o'r swyddogaethau a 

gyflawnwyd yn flaenorol gan Bwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Bumed 

Senedd. Mae hyn yn cynnwys gwaith ymgysylltu’r Senedd â'r Undeb Ewropeaidd, a gwaith craffu 

cyffredinol ar y berthynas rhwng y DU a'r UE. 

Rwy’n ymwybodol bod Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol wedi 

dechrau sgyrsiau â chi ynghylch rôl bosibl i’r deddfwrfeydd datganoledig yn y Cynulliad Partneriaeth 

Seneddol rhwng y DU a’r UE. Yn fy rôl fel Cadeirydd y Pwyllgor newydd, byddwn yn croesawu’r cyfle i 

ailddechrau’r sgyrsiau hynny gyda chi a Syr Oliver Heald. Rwyf wedi ysgrifennu at Syr Oliver ar wahân 

ynglŷn â’r mater hwn.  

Ar ben hynny, fel cyn-aelod o’r Pwyllgor blaenorol, rwy’n gwerthfawrogi’n fawr y berthynas waith 

agos a gafodd ei datblygu rhwng y Pwyllgor hwnnw a’r pwyllgorau a oedd yn ymdrin â materion 

Ewropeaidd yn Nhŷ’r Arglwyddi. Edrychaf ymlaen at barhau â’r gwaith pwysig hwn gyda chi yn y 

Chweched Senedd. 

Gwn y bydd y mater hwn o ddiddordeb hefyd i gydweithwyr yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon a 

Senedd yr Alban. Rwyf felly wedi anfon copi o’r llythyr hwn at Colin McGrath MLA, Cadeirydd Pwyllgor 

y Swyddfa Weithredol yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon; a Clare Adamson MSP, Cynullydd 

Pwyllgor y Cyfansoddiad, Ewrop, Materion Allanol a Diwylliant yn Senedd yr Alban.  

Iarll Kinnoull  

Cadeirydd, Pwyllgor Materion Ewropeaidd Tŷ’r 

Arglwyddi 
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Rwyf wedi gofyn i Glerc y Pwyllgor gysylltu â'ch swyddfa er mwyn hwyluso cyfarfod, pe byddech o’r 

farn y byddai hynny'n ddefnyddiol.  

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

15  Gorffennaf 2021  

Annwyl Syr Oliver 

Cynulliad Partneriaeth Seneddol rhwng y DU a’r UE 

Mae Pwyllgorau’r Senedd bellach wedi'u sefydlu yn dilyn Etholiad Cyffredinol y Senedd ym mis Mai. 

Rwy’n ysgrifennu atoch er mwyn cyflwyno fy hun fel Cadeirydd newydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Senedd. Mae'r Pwyllgor hwn yn gyfrifol am rai o'r swyddogaethau a 

gyflawnwyd yn flaenorol gan Bwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Bumed 

Senedd. Mae hyn yn cynnwys gwaith ymgysylltu’r Senedd â'r Undeb Ewropeaidd, a gwaith craffu 

cyffredinol ar y berthynas rhwng y DU a'r UE. 

Rwy’n ymwybodol bod Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol wedi 

dechrau sgyrsiau â chydweithwyr yn Nhŷ’r Arglwyddi ynghylch rôl bosibl i’r deddfwrfeydd 

datganoledig yn y Cynulliad Partneriaeth Seneddol rhwng y DU a’r UE. Yn fy rôl fel Cadeirydd y 

Pwyllgor newydd, byddwn yn croesawu’r cyfle i ailddechrau’r sgyrsiau hynny gyda chi a’r Arglwydd 

Kinnoull. Rwyf wedi ysgrifennu at Arglwydd Kinnoull ar wahân ynglŷn â’r mater hwn.  

Fel y byddwch yn ymwybodol, mae meysydd pwysig o bolisi datganoledig yn dod o dan y Cytundeb 

Masnach a Chydweithrediad rhwng y DU a’r UE. Bydd y deddfwrfeydd datganoledig, drwy graffu ar 

eu priod Lywodraethau, yn chwarae rhan allweddol o ran sicrhau bod y Cytundeb yn cael ei 

weithredu mewn modd priodol. Felly, mae gan y deddfwrfeydd hynny gyfraniad pwysig i'w wneud at 

waith y Cynulliad Partneriaeth Seneddol.  

Gwn y bydd y mater hwn o ddiddordeb hefyd i gydweithwyr yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon a 

Senedd yr Alban. Rwyf felly wedi anfon copi o’r llythyr hwn at Colin McGrath MLA, Cadeirydd Pwyllgor 

y Swyddfa Weithredol yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon; a Clare Adamson MSP, Cynullydd 

Pwyllgor y Cyfansoddiad, Ewrop, Materion Allanol a Diwylliant yn Senedd yr Alban. 

Syr Oliver Heald 
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Rwyf wedi gofyn i Glerc y Pwyllgor gysylltu â'ch swyddfa er mwyn hwyluso cyfarfod, pe byddech o’r 

farn y byddai hynny'n ddefnyddiol.  

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  

 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru                 
Correspondence.Mick.Antoniw@gov.Wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.   
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu 
yn Gymraeg yn arwain at oedi.   

 
Huw Irranca-Davies AS 
Y Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad  
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd  
Caerdydd 
CF99 1SN  
 
 

07 Medi 2021 
 
Annwyl Huw 
 

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 16 Gorffennaf. Mae hwn yn gyfnod o weithgarwch 

sylweddol ym maes y Fframweithiau Cyffredin ac rwy'n croesawu'r cyfle i roi'r 

wybodaeth ddiweddaraf ichi am ddatblygiadau yn y rhaglen. 

Ar 31 Awst, cyhoeddwyd y fframwaith cyntaf i’w gwblhau’n llawn ac i fynd drwy’r 

broses graffu, sef y fframwaith ar Sylweddau Peryglus (Cynllunio). Mae hyn yn 

amlwg yn garreg filltir yn y rhaglen fframweithiau ac, er nad yw o reidrwydd yn broses 

gyflym nac yn un hawdd pan fo’r pedair Llywodraeth yn gweithio gyda’i gilydd, mae 

hyn yn dangos ei bod yn bosibl i holl wledydd y Deyrnas Unedig gytuno ar faterion 

cymhleth, a hynny ar sail deg.   

Mae'r Fframweithiau Cyffredin wedi bod yn gweithredu fel cytundebau dros dro 

rhwng swyddogion ers diwedd y llynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae dull mwy 

agored a chydweithredol wedi’i fabwysiadu rhwng y Llywodraethau Datganoledig a 

Llywodraeth y DU mewn llawer o feysydd polisi fframwaith. Er enghraifft, yn y maes 

fframwaith lle'r wyf yn Weinidog Portffolio hefyd, sef maes Caffael, mae swyddogion 

yn sylwi eu bod bellach yn gweithio llawer mwy fel partneriaid. Yn hyn o beth, mae'r 

rhaglen Fframweithiau Cyffredin wedi bod yn llwyddiant sylweddol. Er bod rhai 

meysydd fframwaith yn fwy datblygedig nag eraill yn y cyswllt hwn, rwy'n credu bod 

yr hyn yr ydym wedi'i weld hyd yma yn galonogol iawn ac yn hwb i'r rhaglen 

Fframweithiau Cyffredin. 

Fodd bynnag, mae angen datrys sawl mater cyn y gellir cwblhau'r rhaglen 

Fframweithiau Cyffredin, yn fwyaf arwyddocaol y materion sy'n ymwneud â Deddf 

Marchnad Fewnol y DU (Deddf UKIM). Wrth i Fil Marchnad Fewnol y DU gael ei 

basio drwy Senedd y DU, roedd Llywodraeth Cymru yn glir bod y ddeddfwriaeth hon 

yn ddiangen ac yn llawdrwm. Oherwydd yr ansicrwydd a achosir gan Ddeddf UKIM o 
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ran gallu Senedd Cymru i ddeddfu mewn meysydd penodol, dechreuodd fy 

rhagflaenydd achos cyfreithiol yn herio Deddf UKIM drwy adolygiad barnwrol.  

Fodd bynnag, yr wyf yn cydnabod yr angen i fwrw ymlaen â gwaith ar y prosesau 

sy'n sail i'r Fframweithiau Cyffredin. Felly, rwyf wedi cyfarwyddo swyddogion o 

Lywodraeth Cymru i ymgymryd â thrafodaethau pellach am y rhyngweithio rhwng 

Deddf UKIM a'r Fframweithiau Cyffredin, ar yr amod glir na fydd hynny’n gwneud 

drwg i’n safbwynt o ran ein hachos cyfreithiol. Yr ydym wedi ymrwymo o hyd i weithio 

gyda Llywodraeth y DU, Llywodraeth yr Alban a Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon, 

yn ddidwyll a heb wneud drwg i’r achos cyfreithiol, i symud y rhaglen hon yn ei blaen. 

Yn ogystal â'r rhyngweithio rhwng Deddf UKIM a'r Fframweithiau Cyffredin, mae 

swyddogion yn parhau i wneud cynnydd ar waith arwyddocaol i fynd i'r afael â'r 

anawsterau a achosir gan faterion trawsbynciol eraill, sef effaith Protocol Gogledd 

Iwerddon, cyfeiriadau at Gysylltiadau Rhyngwladol a chanlyniad yr Adolygiad o 

Gysylltiadau Rhynglywodraethol. Mae cynnydd yn cael ei wneud ym mhob un o'r 

meysydd hyn. Mae'r Llywodraethau Datganoledig wedi dangos cryn hyblygrwydd ac 

ewyllys da wrth ddatblygu'r rhaglen Fframweithiau Cyffredin, a welwyd yn fwyaf 

diweddar mewn perthynas â newidiadau i'r broses glirio ar gyfer fframweithiau dros 

dro. 

Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd craffu’n effeithiol ar y fframweithiau hyn. Mae'n 

hanfodol bod pwyllgorau perthnasol pob deddfwrfa yn cael cyfle i gyflawni eu rôl yn y 

maes hwn. Mae hwn yn faes gwaith cymhleth ac arloesol. Mae'n cwmpasu nifer o 

bynciau, adrannau a Gweinidogion ac, wrth gwrs, pedair Llywodraeth wahanol. Mae 

ansawdd y cynnyrch terfynol yn bwysig. Gall terfynau amser ysgogi gwaith, ond ni 

ddylem lynu’n gaeth wrthynt pan fydd hynny’n effeithio ar ansawdd. Mae prosesau 

craffu gan ddeddfwrfeydd, yn arbennig, yn cymryd amser. Byddai methu gwneud 

digon o gynnydd ar bob mater trawsbynciol yn atal craffu ar y fframweithiau a’u 

cwblhau. Yr wyf yn cyfarfod â Gweinidogion o'r tair Llywodraeth arall ar 8 Medi i 

drafod, yn rhannol, y ffordd orau o ymateb i heriau'r rhaglen mewn modd amserol. 

Mae arweinwyr polisi yn y meysydd fframwaith yn y pedair Llywodraeth wedi cysylltu 

â’u rhanddeiliaid wrth ddatblygu'r fframweithiau. Wrth i'r fframweithiau symud tuag at 

y cam cwblhau, rwy’n deall y bydd ymgynghoriad ychwanegol yn digwydd fel y bo'n 

briodol. Mae'r rhaglen fframweithiau yn newid sylweddol i’r ffordd y mae’r 

llywodraethau’n gweithio a dylai rhanddeiliaid gael rhoi mewnbwn i’r datblygiad. 

Edrychaf ymlaen at siarad â'r pwyllgor ar 20 Medi am Fframweithiau Cyffredin a 

materion eraill. 

Ynghlwm wrth y llythyr hwn atodaf ddiweddariadau ar Fframweithiau Cyffredin unigol. 

Yn gywir 

 

Mick Antoniw AS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution   
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Atodiad 

 

Diweddariadau ar Fframweithiau Cyffredin Unigol 

(yn ôl meysydd adrannol Llywodraeth y DU) 

 

Fframwaith y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol 

Sylweddau Peryglus (Cynllunio) 

Cafodd y fframwaith hwn ei gwblhau a’i gyhoeddi ar 31 Awst 2021. 

 

Fframweithiau’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Organau, Meinweoedd a Chelloedd 

Y fersiwn y cytunwyd arni yn gynharach eleni yw'r fersiwn ddiweddaraf o hyd. 

Mae swyddogion yn disgwyl fersiynau wedi'u diweddaru yn fuan i'w hadolygu. 

Diogelwch ac Ansawdd Gwaed  

Y fersiwn y cytunwyd arni yn gynharach eleni yw'r fersiwn ddiweddaraf o hyd. 

Mae swyddogion yn disgwyl fersiynau wedi'u diweddaru yn fuan i'w hadolygu. 

Labelu, Cyfansoddiad a Honiadau am Iechyd a Maethiad 

Mae'r fersiwn gyfredol o'r Fframwaith Honiadau am Iechyd a Maethiad a 

adolygwyd gan Senedd Cymru yn aros yr un fath. Mae swyddogion wedi bod 

yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i gytuno ar eiriad ar gyfer Cysylltiadau 

Rhyngwladol, ac mae'r Tîm Polisi bellach yn gweithio i adeiladu testun safonol 

ar y Cytundeb Masnach a Chydweithredu yn y Fframwaith a'r Concordat. Mae 

Swyddfa'r Cabinet hefyd wedi rhannu amserlen ar gyfer cyhoeddi'r Fframwaith 

ac maent yn cyfarfod â swyddogion ddechrau mis Medi i gwblhau'r fframwaith 

a'r concordat. 

Diogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd 

Cafodd y fframwaith ei gymeradwyo dros dro ym mis Rhagfyr 2020. Nid oedd 
y fersiwn hon o'r fframwaith yn cydnabod y trefniadau y cytunwyd arnynt 
rhwng y DU a'r UE o dan y Cytundeb Masnach a Chydweithredu. Mae'r 
fframwaith bellach wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu'r Cytundeb Masnach a 
Chydweithredu a hefyd Reoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â'r UE) 2021.  
 
Mae'r fframwaith diweddaraf wrthi’n cael ei baratoi i'w gyhoeddi a chaiff ei 
rannu maes o law.  
 

Fframweithiau'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau 

Taliadau Hwyr 

Y fersiwn y cytunwyd arni yn gynharach eleni yw'r fersiwn ddiweddaraf. Mae 

pob un o’r Llywodraethau Datganoledig yn fodlon. Ni ddisgwylir unrhyw 

newidiadau pellach ar hyn o bryd. 
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Cydnabod Cymwysterau Proffesiynol 

Mae’r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau wedi ailddechrau gwaith ar y 

Fframwaith Cyffredin, sydd bellach yn cael ei enwi'n Cydnabod Cymwysterau 

Proffesiynol, ar 14 Mehefin 2021, ac mae wedi cyflwyno opsiynau ar gyfer 

datblygu cwmpas fframwaith. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi nodi 

eu bod yn ffafrio trefniadau sy'n hwyluso cydnabyddiaeth o gymwysterau 

proffesiynol yn unol â chwmpas dychwelyd pwerau'r UE, ond bod rhaid 

ystyried pob datblygiad ochr yn ochr â chynnydd y Bil Cydnabod Cymwysterau 

Proffesiynol drwy Senedd y DU. Mae’r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau wedi 

cael gwybod na ddylai’r gwaith o weithredu Deddf UKIM fod yn rhan o'r 

Fframwaith Cyffredin.   

Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl gweld drafft cyntaf o fframwaith erbyn 

dechrau mis Medi. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi pryderon ynglŷn â'r amserlen a amlinellir ar 

gyfer cwblhau'r fframwaith erbyn 31 Rhagfyr 2021, gan nad yw hyn yn gadael 

llawer o amser ar gyfer gwaith craffu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.  

Darparu Gwasanaethau  

Gohiriwyd y gwaith ar y Fframwaith Darparu Gwasanaethau ar ddiwedd 2020 

drwy gytundeb consensws gan bob un o bedair Llywodraeth y DU, oherwydd 

diffyg amser i ymgymryd â'r broses gyda digon o amser i ddatblygu fframwaith 

cyn 31 Rhagfyr 2020.   

Ar 20 Tachwedd 2020, ysgrifennodd y Cwnsler Cyffredinol ar y pryd at yr 

Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau i ailfynegi cefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r 

rhaglen Fframweithiau Cyffredin ac i nodi yr hoffai Llywodraeth Cymru weld y 

fframwaith hwn yn cael ei flaenoriaethu yn 2021. Cafwyd ymateb gan yr 

Arglwydd Grimstone dyddiedig 6 Ionawr 2021 yn amlinellu y byddai 

swyddogion yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau yn cysylltu i fwrw ymlaen â'r 

gwaith ar y Fframwaith Gwasanaethau a’r Fframwaith Cydnabod 

Cymwysterau Proffesiynol. 

Ar 17 Awst cysylltodd swyddogion yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau â 

swyddogion Llywodraeth Cymru i adolygu gwaith 2020 ar y Fframwaith 

Darparu Gwasanaethau ac i ystyried opsiynau a'r camau nesaf.   

Pe byddai'r Gweinidog yn penderfynu bwrw ymlaen â'r gwaith o ddatblygu'r 

Fframwaith Darparu Gwasanaethau, rhagwelir y byddai'r gwaith yn dechrau'n 

gyflym ym mis Medi 2021.  

Caffael Cyhoeddus 

Er y bu rhai gwelliannau drafftio hefyd, nid yw'r rhain wedi newid hanfod yr hyn 

a gyflwynwyd i Senedd Cymru yn flaenorol. 

Mae'r Cytundeb Fframwaith Amlinellol a'r Concordat yn ddogfennau ar wahân 

ar hyn o bryd ond maent yn debyg iawn. Er mwyn osgoi dyblygu, ystyrir cadw 

un o'r ddwy ddogfen yn unig, er nad yw'r gwaith hwn wedi'i ddechrau eto. Mae 

angen ychwanegu testun ar gyfer Cysylltiadau Rhyngwladol ar ôl cytuno arno. 

Mae’r un peth yn wir am y testun ar ddatrys anghydfod.  
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Fframweithiau'r Asiantaeth Safonau Bwyd 

Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid 
Y fersiwn y cytunwyd arni yn gynharach eleni yw'r fersiwn ddiweddaraf. Mae'r 
Asiantaeth Safonau Bwyd yn gweithio gyda Safonau Bwyd yr Alban i 
ddiweddaru'r fersiwn bresennol o'r Fframwaith Hylendid a Diogelwch Bwyd a 
Bwyd Anifeiliaid (y bu Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
yn craffu arno ar 1 Chwefror 2021) i ystyried argymhellion y pwyllgor a 
materion trawsbynciol unwaith y cytunir ar y rhain yn ganolog. Yn amodol ar 
gytuno ar y dull o ymdrin â materion trawsbynciol, y bwriad yw cwblhau'r 
Fframwaith Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid. 
  
Labelu a Safonau Cyfansoddiadol Bwyd 
Y fersiwn y cytunwyd arni yn gynharach eleni yw'r fersiwn ddiweddaraf. Mae 
pob Llywodraeth Ddatganoledig yn fodlon ar y cynnwys. Mae'r fersiwn 
bresennol o'r Fframwaith Labelu a Safonau Cyfansoddiadol Bwyd, a 
adolygwyd gan Senedd Cymru, yn aros yr un fath. Yn amodol ar gytuno ar y 
dull o ymdrin â materion trawsbynciol, y bwriad yw cwblhau'r Fframwaith 
Labelu a Safonau Cyfansoddiadol Bwyd. 
 
Fframweithiau DEFRA 

Gweithredu System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd 

Mae'r crynodeb o'r fframwaith yn dal yn berthnasol gan ei fod yn egluro'r sail 
ddeddfwriaethol a'r trefniadau anneddfwriaethol y mae'r pedair Llywodraeth 
wedi'u mabwysiadu ac sydd ar waith o hyd ganddynt. Ers creu'r fframwaith, 
mae ystod o ddeddfwriaeth wedi'i rhoi ar waith er mwyn gallu gweithredu 
Cynllun Masnachu Allyriadau y DU. Mae rhanddeiliaid hefyd wedi cymryd rhan 
(gan gynnwys Galwad am Dystiolaeth ac Ymgynghoriad cyfredol) ar 
ddatblygiadau i Gynllun Masnachu Allyriadau y DU. Er y bydd hyn yn cael yr 
un effaith â gwneud newidiadau i Gynllun Masnachu Allyriadau y DU, mae'r 
prosesau llywodraethu ac felly'r bwriad a fynegir yn y fframwaith yn aros yr un 
fath. 
 
Sylweddau Ymbelydrol  

Mae'r crynodeb fframwaith yn dal i gynrychioli'r sefyllfa gyffredinol. Mae'r 

pedair Llywodraeth wedi bwrw ymlaen â gwaith ar ddatblygu'r fframwaith. 

Cynhyrchion Organig 

Disgwylir i grynodeb o'r Fframwaith Cynhyrchion Organig gael ei gwblhau yn y 

dyfodol agos a bydd yn cael ei rannu gyda Senedd Cymru. Mae'r pedair 

Llywodraeth yn parhau i weithio ar ddatblygu'r fframwaith dros dro ymhellach, 

gan gynnwys cwblhau concordat drafft a gweithredu rhai o'r trefniadau 

llywodraethu. 

Amrywogaethau Hadau a Phlanhigion  

Mae'r crynodeb fframwaith yn dal i gynrychioli'r sefyllfa gyffredinol. Fodd 

bynnag, bydd rhai mân ddiwygiadau'n cael eu gwneud cyn i'r pedair 

Llywodraeth ymgysylltu ymhellach â rhanddeiliaid, sydd wedi’u cynllunio ar 

gyfer dechrau'r hydref. Mae gwaith yn parhau rhwng y pedair Llywodraeth i 

ddatblygu'r fframwaith ymhellach, gan gynnwys cwblhau concordat drafft. 
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Mae'r Fframweithiau DEFRA a ganlyn mewn sefyllfa debyg: 

 Gwrteithiau 

 Cymorth Amaethyddol 

 Ansawdd Aer  

 Iechyd Planhigion 

 Y Technegau Gorau Sydd ar Gael 

 Nwyon wedi’u fflworeiddio a sylweddau sy’n teneuo’r osôn 

 Sootechneg  

Pan fo crynodebau'n bodoli ar gyfer y fframweithiau hyn, maent yn dal i 

gynrychioli'r sefyllfa gyffredinol. Ar gyfer fframweithiau dros dro, mae gwaith 

yn parhau rhwng y pedair Llywodraeth i ddatblygu pob fframwaith ymhellach, 

gan gynnwys diweddaru Cytundebau Fframwaith Amlinellol a drafftio/cwblhau 

Concordatiau fel y bo'n briodol, a mireinio/gweithredu trefniadau llywodraethu. 

Mae gwaith yn mynd rhagddo hefyd i ystyried ymgysylltu pellach â 

rhanddeiliaid ac effaith materion trawsbynciol. 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

 16 Gorffennaf 2021  

Annwyl Mick  

Fframweithiau Cyffredin 

Fe wnaethom ni gwrdd yr wythnos hon i drafod ein ffyrdd o weithio a busnes cynnar ar gyfer y 

Chweched Senedd, a chytuno arnynt.  Cytunwyd mai un o'n blaenoriaethau cynnar fyddai ceisio 

diweddariad ar y sefyllfa bresennol o ran fframweithiau cyffredin.  

Byddwn yn ddiolchgar felly pe gallech roi diweddariad i’r Pwyllgor am y canlynol:   

▪ diweddariad ar y rhaglen fframweithiau cyffredin, gan gynnwys cynnydd tuag at gytundeb 

ar sut y bydd fframweithiau'n rheoli rhwymedigaethau rhyngwladol a rhyng-gysylltiadau â 

Deddf Marchnad Fewnol y DU 2020;  

▪ dyddiad erbyn pryd y bydd yr holl fframweithiau dros dro sydd bellach ar waith yn cael eu 

cyhoeddi, er budd tryloywder i randdeiliaid y mae’r penderfyniadau sy'n cael eu gwneud 

ar gyfreithiau a pholisïau yn y meysydd hyn yn effeithio arnynt; 

▪ os na fydd y wybodaeth hon ar gael, cadarnhad bod y fframweithiau cryno a rannwyd 

gyda'r Senedd yn gynharach eleni yn cynrychioli'r sefyllfa ddiweddaraf o hyd, gan dynnu 

sylw hefyd at lle bu unrhyw ddatblygiadau;   

▪ diweddariadau penodol ar yr holl fframweithiau cyffredin unigol (i helpu i ddatblygu ein 

blaenraglen waith am y 12 mis nesaf).   

 

 

Mick Antoniw AS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
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Yn ogystal, byddai'n ddefnyddiol pe gallech roi gwybod ar sut mae cysylltiadau rhynglywodraethol 

wedi bod yn gweithio fel rhan o'r rhaglen.  

Byddwn yn croesawu ymateb erbyn 7 Medi 2021.  

 Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru                 
Correspondence.Mick.Antoniw@gov.Wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
 
 
 
Huw Irranca-Davies MS  
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
Senedd Cymru  
 

SeneddLJC@senedd.wales   
 

08 Medi 2021 
 
 
Annwyl Huw, 
 
Rwy’n ymddiheuro nad oedd modd imi fod yn bresennol yng nghyfarfod y pwyllgor i roi 
tystiolaeth ar 13 Medi, gan ei fod yn digwydd ar yr un pryd â digwyddiad diwrnod cyfan y 
Cabinet sydd wedi cael ei roi yn y calendr ar fyr-rybudd. Rwy’n ddiolchgar bod y dyddiad 
newydd, 20 Medi, wedi’i drefnu mor gyflym, ac edrychaf ymlaen at gael trafodaeth ar gylch 
gwaith eang fy mhortffolio wrth inni ddechrau ar dymor newydd y Senedd.  
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

16 Gorffennaf 2021 

 

Annwyl Mick 

Gwahoddiad i roi tystiolaeth – 13 Medi 2021 

Llongyfarchiadau ar eich penodiad i rôl y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad. 

Caiff natur helaeth eich cyfrifoldebau ei hadlewyrchu yn ehangder ein cylch gwaith, ac rydym yn 

edrych ymlaen at sefydlu a chynnal perthynas waith gynhyrchiol. 

Wrth i ni ddechrau ar ein gwaith yn y Chweched Senedd, hoffem fanteisio ar y cyfle cynnar hwn i 

glywed gennych ar faterion yn eich portffolio ac i helpu i osod yr olygfa wrth inni ddatblygu ein 

rhaglen waith ar gyfer tymor pum mlynedd sy'n debygol o fod yn un prysur.  

At y diben hwn, hoffem eich gwahodd i'n cyfarfod ar 13 Medi 2021, rhwng 13.30 a 15.00. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech gadarnhau, cyn gynted ag y bo modd, a fyddwch yn gallu bod yn 

bresennol. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

Mick Antoniw MS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru                  
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref MA/JJ/2670/21 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
 
 
 

6 Awst 2021 
 
Annwyl Huw, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Gorffennaf ynghylch y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol ar gyfer Bil Amgylchedd Llywodraeth y DU. Derbyniwch fy ymddiheuriadau 
am fethu eich dyddiad cau. Mae'n bleser gennyf ddarparu gwybodaeth ychwanegol y 
gofynnwyd amdani isod.   
 
1. Yn achos pob pŵer i wneud rheoliadau a nodwyd yn Atodiad A i'r Memorandwm, 
gwnaethoch gytuno i ysgrifennu atom a nodi pryd rydych chi'n bwriadu defnyddio pob 
un o’r pwerau hyn. 
 
Er mwyn cynorthwyo'r Pwyllgor, atodaf wybodaeth am amseriad arfaethedig yr is-
ddeddfwriaeth o dan y Bil hwn yn Atodiad A i'r llythyr hwn, gyda'r cafeat mai barn gychwynnol 
yw hon sy’n amodol ar ystyriaethau blaenoriaethu ac amserlennu.    
 
2. A wnewch chi (a) darparu copi o'r canllawiau [ar gyfer rhoi cydsyniad Gweinidogion 
Cymru i'r DU arfer pwerau mewn perthynas â Chymru] y gwnaethoch gyfeirio atynt yng 
nghyfarfod y pwyllgor, a (b) cadarnhau a fyddwch yn ceisio barn y Senedd yn ffurfiol 
cyn rhoi cydsyniad Gweinidogol i wneud unrhyw reoliadau perthnasol o dan y Bil (wedi 
iddo i rym). 
 
Atodaf gopi o'r canllawiau yn Atodiad B. 
 
Ar gyfer Offerynnau Statudol Llywodraeth y DU o dan Ddeddf yr Amgylchedd (wedi iddi ddod 
i rym) lle mae angen cydsyniad Gweinidogion Cymru, byddaf yn ysgrifennu at y pwyllgorau 
polisi perthnasol i'w hysbysu o fwriad i roi cydsyniad, ac, os oes digon o amser, darparu cyfle 
i'r Senedd fynegi barn cyn bod Gweinidogion yn rhoi cydsyniad. Byddaf hefyd yn gosod 
datganiadau ysgrifenedig yn y Senedd ar ôl i Offerynnau Statudol gael eu gosod yn Senedd 
y DU.  
 
3. Gwnaethoch gadarnhau bod gwelliant i’r Bil wedi’i gyflwyno ar 9 Mehefin a fyddai’n 
diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006, ac a fyddai wedyn yn caniatáu i’r Senedd 
ddileu’r swyddogaethau cydredol plws a roddir i’r Ysgrifennydd Gwladol o dan y Bil. A 
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allwch chi ddweud beth yw’r sefyllfa ddiweddaraf o ran statws y gwelliant hwn, a 
chadarnhau a gafodd ei dderbyn ai peidio. 
 
Trafodwyd y gwelliant a chytunwyd arno ar 14 Gorffennaf. 
 
4. Rydych yn gweithio gyda'r holl Lywodraethau eraill yn y DU, meddech chi, i bennu'r 
gofynion sy'n codi o'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad rhwng y DU a'r UE. A 
allwch chi roi rhagor o fanylion am y trafodaethau hyn â Llywodraethau eraill y DU 
ynghylch goblygiadau’r Cytundeb ac ynghylch cynllun Llywodraeth Cymru i sicrhau y 
bydd yn parhau i gydymffurfio wrth arfer y pwerau y bydd y Bil yn eu darparu. 
 
Mae strwythur llywodraethu cymhleth i’r Cytundeb, ac mae ei fanylion yn cael eu hegluro. 
Bydd materion amgylcheddol yn dod o dan gylch gwaith Pwyllgor Arbenigol Masnach sy’n 
trafod Tegwch yn y Farchnad a Chystadleuaeth Agored a Theg (LPFOFC).  Arweinir y 
Pwyllgor hwn gan Swyddfa'r Cabinet gyda chymorth yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol (BEIS).  
 
Mae rhai darpariaethau allweddol sy’n ymwneud â thegwch yn y farchnad yn cynnwys y 

cytundeb i beidio â chymryd cam yn ôl o ran safonau diogelu'r amgylchedd mewn ffordd 

sy'n rhoi mantais fasnachol i'r DU neu'r UE, ac i gydweithredu ar fonitro a gorfodi.  

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn rhan o Weithgor Amgylchedd ar draws y DU a gyd-

gysylltir gan DEFRA. Bydd y Grŵp hwn yn darparu cyswllt ar faterion amgylcheddol i BEIS 

a'r Pwyllgor Arbenigol (LPFOFC). Rydym yn gweithio gyda gweinyddiaethau eraill y DU i 

benderfynu sut mae'r gofynion yn y Cytundeb yn trosi'n fesurau ymarferol i gefnogi’r gwaith 

gweithredu.  Nid yw'n glir ar hyn o bryd pa raddau o oruchwyliaeth sydd eu hangen ar lefel 

ddomestig i gydymffurfio â'r gofynion hyn. Nid yw’n glir chwaith sut y caiff yr effaith ar 

fasnach neu’r tarfu ar fasnach eu penderfynu, a sut y caiff ei defnyddio (gan yr UE a'r DU). 

Mae trafodaethau'n mynd rhagddynt ar hyn o bryd i egluro rolau a chyfrifoldebau mewn 

perthynas â'r goruchwylio hwn. 

Unwaith y daw'r eglurder sydd ei angen i'r amlwg, byddwn mewn sefyllfa i benderfynu pa 

fecanweithiau sydd eu hangen yng Nghymru i ni gyfrannu at fodloni gofynion y Cytundeb. 

5. Wrth ymateb i’r cwestiynau am gyfraith ddwyieithog Cymru, fe wnaethoch sôn am 
sgwrs a oedd yn mynd rhagddi ynglŷn â sicrhau bod Biliau Llywodraeth y DU ar gael 
yn Gymraeg. A allwch chi roi rhagor o wybodaeth am y datblygiad diddorol hwn. 
 
Mae'n ddrwg gennyf siomi'r Pwyllgor ond yr oeddwn yn cyfeirio'n gyffredinol at drafodaethau 
cyhoeddus parhaus ynghylch hygyrchedd y gyfraith a chryfhau'r defnydd o'r Gymraeg ar 
draws pob agwedd ar fywyd, yn hytrach nag at sgyrsiau penodol. 
 
Yn gywir  
 

 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 
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Crynodeb o'r amserlen ar gyfer is-ddeddfwriaeth ym Mil Amgylchedd y DU  
(C) = Y Weithdrefn Gadarnhaol   (N) = Y Weithdrefn Negyddol 

 

Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

Cymal 50 
Atodlen 4 
Rhwymedig-
aethau mewn 
perthynas â 
chyfrifoldeba
u 
cynhyrchwyr 
 
(C) ag 
eithriadau. 
 

Gweinidogion 
Cymru, neu’r 
Ysgrifennydd 
Gwladol mewn 
perthynas â Chymru 
gyda chydsyniad 
Gweinidogion 
Cymru.    

Mae’n rhoi pŵer i wneud Rheoliadau 
er mwyn gosod rhwymedigaethau 
mewn perthynas â chyfrifoldebau 
cynhyrchwyr ar bersonau penodedig 
ac mewn perthynas â chynhyrchion 
neu ddeunyddiau penodedig. 
 

Hydref 2022 − is-ddeddfwriaeth i roi cyfrifoldeb 
estynedig ar gynhyrchwyr am wastraff deunydd 
pacio. 

Cymal 51 
Atodlen 5 
Cyfrifoldeb 
cynhyrchwyr 
am gostau 
gwaredu  
 
(C) 

Gweinidogion 
Cymru, neu’r 
Ysgrifennydd 
Gwladol mewn 
perthynas â Chymru 
gyda chydsyniad 
Gweinidogion 
Cymru.    

Mae’n rhoi pŵer i wneud Rheoliadau 
sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r rheini 
sy’n gweithgynhyrchu, yn prosesu, 
yn dosbarthu neu’n cyflenwi 
cynhyrchion i dalu, neu gyfrannu at, 
gostau gwaredu’r cynhyrchion 
hynny.    

Hydref 2022 − is-ddeddfwriaeth i roi cyfrifoldeb 
estynedig ar gynhyrchwyr am wastraff deunydd 
pacio. 

Cymal 52 
Atodlen 6 
Gwybodaeth 
am effeithlon-
rwydd 
adnoddau 
 

Gweinidogion 
Cymru, neu’r 
Ysgrifennydd 
Gwladol mewn 
perthynas â Chymru 
gyda chydsyniad 

Mae’n rhoi pŵer i wneud Rheoliadau 
sy’n pennu gofynion lle y mae gofyn 
i weithgynhyrchwyr a chynhyrchwyr 
ddarparu gwybodaeth am 
effeithlonrwydd eu cynhyrchion o 
ran adnoddau.   

Hydref 2022 – bydd y cymalau hyn yn cael eu 
defnyddio gyntaf ar gyfer gofynion labelu gorfodol 
arfaethedig mewn perthynas â Chyfrifoldeb 
Estynedig Cynhyrchwyr am wastraff deunydd 
pacio ac am gynllun dychwelyd ernes ar gyfer 
cynwysyddion diodydd.  
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Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

(C) Gweinidogion 
Cymru.    

Cymal 53 
Atodlen 7 
Gofynion o 
ran effeithlon-
rwydd 
adnoddau 
 
(C) 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n rhoi pŵer i’r awdurdod 
cenedlaethol perthnasol wneud 
rheoliadau sy’n pennu gofynion o 
ran effeithlonrwydd adnoddau y 
mae’n ofynnol i gynhyrchion eu 
bodloni.  

Dim amserlen hyd yma ar gyfer is-ddeddfwriaeth 
er mwyn defnyddio’r pwerau hyn. 

Cymal 54 
Atodlen 8 
Cynlluniau 
ernes 
 
(C) ag 
eithriadau. 
 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n rhoi pŵer i’r awdurdod 
cenedlaethol perthnasol wneud 
rheoliadau i sefydlu cynlluniau 
ernes. 

Hydref 2022 – is-ddeddfwriaeth i weithredu 
cynllun dychwelyd ernes ar gyfer cynwysyddion 
diodydd.  

Cymal 55 
Atodlen 9 
Codi taliadau 
am eitemau 
plastig untro. 
 
(C) ag 
eithriadau. 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n rhoi pŵer i wneud rheoliadau 
sy’n darparu ar gyfer codi tâl gan 
werthwyr nwyddau am gyflenwi 
eitemau untro. 

Dim amserlen hyd yma ar gyfer is-ddeddfwriaeth 
er mwyn defnyddio’r pwerau hyn. 

Cymal 58 
Olrhain 
gwastraff yn 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n rhoi pwerau i Weinidogion 
Cymru gyflwyno trefniadau i olrhain 
gwastraff yn electronig (digidol) a 

Hydref 2022 – is-ddeddfwriaeth i weithredu 
trefniadau i olrhain gwastraff yn electrionig. 
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Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

electronig: 
Prydain Fawr 
 
N) ag 
eithriadau. 
 

sefydlu system electronig at y diben 
hwnnw drwy gyfrwng rheoliadau. 

Cymal 60 
Gwastraff 
peryglus: 
Cymru a 
Lloegr 
 
N) ag 
eithriadau. 
 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n rhoi pŵer i wneud rheoliadau 
i wneud darpariaeth ynghylch 
rheoleiddio gwastraff peryglus, neu 
sy'n gysylltiedig â hynny. 
 
Mae hwn yn bŵer i sicrhau y gallwn 
barhau i gadw’r is-ddeddfwriaeth 
bresennol ar wastraff peryglus yn ôl 
yr angen. Pan ddiddymwyd Deddf y 
Cymunedau Ewropeaidd  1972, 
dilëwyd y pŵer cyfredol i ddiwygio 
neu ddisodli is-ddeddfwriaeth. 
 

Bydd angen gwneud newidiadau i Reoliadau 
Gwastraff Peryglus (Cymru) 2005 pan fyddwn yn 
gwneud is-ddeddfwriaeth i gyflwyno'r system 
olrhain gwastraff orfodol. Bydd y Rheoliadau'n 
mynd gerbron y Senedd yn hydref 2022. 

Cymal 68  
Camau 
gorfodi mewn 
perthynas â 
thaflu sbwriel. 
 
(N) 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n diwygio Rhan 4 o Ddeddf 
Diogelu'r Amgylchedd 1990 mewn 
perthynas â chamau gorfodi rhag 
taflu sbwriel, a rhag troseddau eraill, 
sef taflu sbwriel o gerbyd a 
dosbarthu deunydd printiedig am 
ddim heb awdurdod.  
 
Mae’n rhoi pŵer newydd i 
Weinidogion Cymru wneud 
Rheoliadau yn adran 88 o Ddeddf 

Diwedd 2022/Dechrau 2023 – Bwriedir cynnal 
ymgynghoriad cyhoeddus ar ddatblygu amodau a 
chanllawiau statudol felly gallai hynny effeithio ar 
yr amserlenni ar gyfer cyflwyno. 
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Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

1990 i ragnodi amodau y mae'n 
rhaid i swyddog awdurdodedig sy'n 
gweithredu ar ran awdurdod sbwriel 
eu bodloni, ac i wneud darpariaeth 
sy'n ei gwneud yn ofynnol i 
awdurdod sbwriel ddirymu 
awdurdodiad swyddog os yw'r 
swyddog hwnnw'n methu â bodloni'r 
amodau rhagnodedig.  
 
Mae hefyd yn rhoi pwerau i 
Weinidogion Cymru lunio 
canllawiau. 
 

Cymal 69  
Hysbysiadau 
Cosb 
Benodedig 
 
(N) 
 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n diwygio adrannau 33ZA, 
33ZB, 34ZA a 34ZB o Ddeddf 
Diogelu’r Amgylchedd 1990 er 
mwyn rhoi pwerau i amrywio lefelau 
Hysbysiadau Cosb Benodedig a 
phennu sut y gellir eu talu.  

I’w adolygu yn 2022 yn unol â’r ymrwymiadau yn 
y Cynllun drafft ar Sbwriel a Thipio 
Anghyfreithlon.   

Cymal 78 
Cynlluniau 
rheoli 
adnoddau 
dŵr, 
cynlluniau 
sychder a 
chynigion ar 
y cyd.  

Gweinidogion 
Cymru (mewn 
perthynas ag 
ymgymerwyr dŵr 
sydd yn gyfan gwbl; 
neu'n bennaf yng 
Nghymru)    

Mae adran 39E, sydd newydd ei 
mewnosod, yn caniatáu i 
Weinidogion Cymru roi cyfarwyddyd 
i ddau neu ragor o ymgymerwyr dŵr 
gyhoeddi cynnig ar y cyd. 
 
Mae adran 39F, sydd newydd ei 
mewnosod, yn rhoi pŵer i 
Weinidogion Cymru wneud 

Disgwylir i gwmnïau dŵr ddiweddaru cynlluniau 
rheoli adnoddau dŵr ar gyfer 2022 ac mae 
grwpiau rhanbarthol adnoddau dŵr yn paratoi 
cynlluniau rhanbarthol.  
 
Nid oes amserlen benodol eto ar gyfer cyflwyno  
is-ddeddfwriaeth. 
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Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

 
(N) 

Rheoliadau ynghylch y weithdrefn ar 
gyfer paratoi a chyhoeddi cynlluniau 
rheoli adnoddau dŵr, cynllun 
sychder a chynnig ar y cyd. 
 
Mae adran 39G, sydd newydd ei 
mewnosod, yn dweud y caiff y pŵer 
i wneud Rheoliadau o dan adran 
39F roi pwerau i'r Gweinidog wneud 
darpariaethau drwy gyfrwng 
cyfarwyddyd. 
 
Mae adran 39H, sydd newydd ei 
mewnosod, yn gwneud amryfal 
ddarpariaethau atodol amrywiol 
ynghylch y pwerau uchod i wneud 
rheoliadau. 

Cymal 79 
Cynlluniau 
rheoli 
craeniau a 
charthffosydd  
 
(N) 

Gweinidogion 
Cymru (mewn 
perthynas ag 
ymgymerwyr dŵr 
sydd yn gyfan gwbl; 
neu'n bennaf yng 
Nghymru)    

Mae'r cymal hwn yn gwneud 
darpariaeth mewn perthynas â 
chynlluniau rheoli draenio a 
charthffosiaeth a pharatoi ac 
adolygu cynlluniau o’r fath. 
 
Mae'r adran 94A(7), sydd newydd ei 
mewnosod, yn cynnwys pŵer i 
Weinidogion Cymru gyhoeddi 
cyfarwyddydau sy'n pennu ar ba 
ffurf y mae'n rhaid cyhoeddi cynllun 
rheoli draenio a charthffosiaeth neu'r 

Gwanwyn 2023 
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Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

cyfnod cynllunio y mae'n rhaid i 
gynllun o'r fath ymwneud ag ef. 
 
At hynny, mae a.94B, sydd newydd 
ei mewnosod, yn cynnwys pŵer i 
Weinidogion Cymru, drwy 
Orchymyn, ddiwygio erbyn pryd y 
mae'n rhaid i ymgymerwr 
carthffosiaeth gyhoeddi cynllun 
(mae'r ddarpariaeth honno yn 
a.94A(6)(c)). 
 
Mae'r adran 94C, sydd newydd ei 
mewnosod, yn rhoi pŵer i 
Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau er mwyn gwneud 
darpariaeth ynghylch y weithdrefn ar 
gyfer paratoi a chyhoeddi cynlluniau 
rheoli draenio a charthffosiaeth. 
Mae hyn yn cynnwys caniatáu i 
ddarpariaeth gael ei gwneud ar 
gyfer rhannu gwybodaeth, 
ymgynghori ar gynlluniau drafft a’r 
ymatebion iddynt, dosbarthu 
cynlluniau drafft, a darpariaeth sy'n 
rhoi pŵer i Weinidogion wneud 
unrhyw ddarpariaeth (bellach) drwy 
gyfarwyddydau − gweler a.94C(8). 
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Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

Mae adran 94D, sydd newydd ei 
mewnosod, yn gwneud darpariaeth 
atodol ar gyfer y rheoliadau a wneir 
o dan a.94C. 
Mae adran 94E, sydd newydd ei 
mewnosod, yn gwneud darpariaeth 
ynghylch ffurf unrhyw 
gyfarwyddydau a wneir o dan 
a.94C(8). 

Cymal 86 
Ansawdd 
dŵr: pwerau 
Gweinidogion 
Cymru 
 
(N) 
 

Gweinidogion 
Cymru 

Pŵer i ddiwygio deddfwriaeth i 
wneud diweddariadau technegol ym 
maes ansawdd dŵr, ar ôl ymadael 
â'r UE. 

Dim amserlen ar hyn o bryd.  

Cymal 91 
Prisio tir arall 
yn yr ardal 
ddraenio: 
Cymru 
 
(C) 

Gweinidogion 
Cymru 

Diwygiad i Ddeddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016 sy'n diwygio Deddf 
Draenio Tir 1991. Mae’n ailddatgan 
pwerau sy’n bodoli eisoes i wneud 
Rheoliadau yng ngoleuni 
diwygiadau i Ddeddf 1991, gan 
gynnwys y pŵer cysylltiedig i wneud 
rheoliadau a gyflwynwyd yng 
nghymal 88. 

2022 -2023 

Cymal 92 
Prisio tir 
amaethyddol 
yn yr ardal 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n rhoi pŵer i wneud rheoliadau 
sy'n darparu methodoleg amgen ar 
gyfer cyfrifo cyfraddau draenio 

2022 -2023 
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Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

ddraenio: 
Cymru a 
Lloegr 
 
(C) 
 

Cymal 93 
Datgelu 
gwybodaeth 
Refeniw a  
 
(C) 
 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae'r ddarpariaeth hon yn diwygio 
Deddf Draenio Tir 1991 er mwyn  
caniatáu i CThEM rannu 
gwybodaeth i bersonau cymwys at 
ddibenion cymwys. Rhoddir pŵer i 
wneud rheoliadau fel y bo modd 
ychwanegu at y rhestr o 'bersonau 
cymwys'. 

2022-2023 

Atodlen 21 
para 1(1) 
Diwygio 
rheoliad 
REACH ( 
Cofrestru, 
Gwerthuso, 
Awdurdodi a 
Chyfyngu ar 
Gemegau) 
 
(C) 

Yr Ysgrifennydd 
Gwladol gyda 
chaniatâd 
Gweinidogion 
Cymru a’r Alban 

Mae’n rhoi pŵer i Weinidogion 
Cymru roi cydsyniad i'r Ysgrifennydd 
Gwladol wneud rheoliadau sy'n 
diwygio Rheoliad REACH y DU sy'n 
gymwys i Brydain Gyfan. 

O 2022 ymlaen. 

Is-ddeddfwriaeth i'w gwneud gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru. 

Bydd angen defnyddio'r pwerau yn ysbeidiol er 
mwyn diweddaru rheoliadau REACH y DU, er 
enghraifft, ar ôl i’r UE wneud diweddariadau, ac 
er mwyn mynd i'r afael â materion gweithredu a 
fydd yn codi wrth weithredu REACH y DU. 

Dylid pwysleisio na ellir defnyddio'r pwerau 
diwygio i newid egwyddorion sylfaenol REACH y 
DU.. 
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Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

Atodlen 21 
2(1) Diwygio 
Rheoliadau 
Gorfodi 
REACH 2008 
(O.S. 
2008/2852). 
 
(C) 

 

Gweinidogion 
Cymru, neu’r 
Ysgrifennydd 
Gwladol mewn 
perthynas â Chymru 
gyda chydsyniad 
Gweinidogion 
Cymru. 

Mae’n rhoi pwerau i Weinidogion 
Cymru ddiwygio Rheoliadau Gorfodi 
REACH 2008 (O.S. 2008/2852) o 
dan y ddarpariaeth hon i'r graddau y 
byddai arfer y pŵer hwnnw o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol 

Bydd angen defnyddio'r pwerau yn ysbeidiol er 
mwyn diweddaru rheoliadau REACH y DU. Mae’n 
debyg y bydd angen diweddariadau o'r fath pan 
wneir newidiadau i'r rhwymedigaethau a osodir ar 
sefydliadau ac unigolion gan brif Reoliad REACH 
y DU, er mwyn sicrhau bod y rhwymedigaethau 
hynny'n cael eu gorfodi'n briodol. 
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1 
 

Canllawiau ar gyfer swyddogion Llywodraeth Cymru ar bwerau cydredol 
 
1. Pwerau cydredol 

 
Pŵer cydredol yw pŵer y gellir ei weithredu:  
 
(a) gan Weinidogion Cymru, mewn perthynas â Chymru; neu 

 
(b) gan Weinidogion y DU mewn perthynas â Chymru (er enghraifft, pan fo 

Gweinidogion y DU yn gweithredu pwerau mewn perthynas â'r DU gyfan; neu 
mewn perthynas â Chymru a Lloegr).  

 
Ni ddylai Gweinidogion y DU weithredu eu pwerau mewn perthynas â Chymru 
heb gytundeb Gweinidogion Cymru fel arfer, ond (oni bai ei fod yn bŵer cydredol 
plws – gweler isod) nid oes gofyniad cyfreithiol iddynt gael cydsyniad er mwyn 
deddfu. 
 

2. Pwerau "cydredol plws" 
 
Pŵer "cydredol plws" yw math arbennig o bŵer cydredol y gellir ei weithredu:  
 
(a) gan Weinidogion Cymru, mewn perthynas â Chymru; neu 

 
(b) yn amodol ar gydsyniad Gweinidogion Cymru, gan Weinidogion y DU mewn 

perthynas â Chymru.  
 

Pan fo Gweinidogion Cymru yn ystyried p'un ai i roi cydsyniad i Weinidogion y DU 
weithredu pŵer cydredol plws, maent yn gweithredu swyddogaeth statudol. Os 
nad ydynt yn rhoi cydsyniad, ni all Gweinidogion y DU weithredu y pwerau hyn 
mewn perthynas â Chymru. Enghraifft o bŵer "cydredol plws" yw:  
 

Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy a Sgil-gynhyrchion 
Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 
 
Mae Rheoliad (CE) Rhif 999/2001, sy'n amlinellu’r rheolau ar gyfer atal, rheoli a 
dileu enseffalopathïau sbyngffurf trosglwyddadwy penodol, yn darparu y bydd yn 
rhaid i bob aelod-wladwriaeth lunio rhestr o sefydliadau, safleoedd gwaith a 
gweithredwyr sydd wedi'u cymeradwyo neu eu cofrestru yn unol â'r rheoliad hwn 
o fewn ei thiriogaeth. Gan y bydd y cyfeiriad hwn yng nghyfraith yr UE a 
ddargedwir yn ddiffygiol ar ôl ymadael, mae Rheoliad 2(22) o Reoliadau 
Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy a Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid 
(Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 yn darparu y bydd yn cael ei weithredu gan 
yr awdurdod priodol o fewn ei genedl gyfansoddol. Mae'r awdurdod priodol yn 
cynnwys yr Ysgrifennydd Gwladol o ran Lloegr a gweinyddiaethau datganoledig 
Cymru a'r Alban, a’r Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
yng Ngogledd Iwerddon. Mae'n darparu ymhellach y gall yr Ysgrifennydd Gwladol 
hefyd fod yr awdurdod priodol ar gyfer Cymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon 
gyda chydsyniad y weinyddiaeth ddatganoledig berthnasol neu’r adran 
berthnasol yng Ngogledd Iwerddon.  
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Mae hyn yn gydredol plws gan fod y pŵer parhaol yn cael ei drosglwyddo i 
Weinidogion Cymru mewn perthynas â Chymru, a’r unig ffordd y gellir dod yn 
weithredol gan Weinidogion y DU mewn perthynas â Chymru yw os bydd 
Gweinidogion Cymru yn rhoi eu cydsyniad statudol i Weinidogion y DU wneud 
hynny. Y pŵer cydsyniad statudol hwn sydd gan Weinidogion Cymru yw'r elfen 
"plws" o bŵer "cydredol plws".  

 
Rydym yn defnyddio'r term "pwerau cydredol" yn y canllawiau hyn i gwmpasu 
pwerau cydredol a chydredol plws, oni bai ein bod yn dweud fel arall.  

 
3. Swyddogaethau cydredol a grëwyd gan offerynnau statudol Brexit y DU a 

Biliau Brexit y DU  
 

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 fel y’i diwygiwyd yn gofyn am gydsyniad 
Gweinidog y Goron ar gyfer deddfwriaeth y Senedd sy’n addasu neu’n dileu 
pwerau cydredol.  
 
Gwnaeth Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021, a wnaed o 
dan adran 109 o Ddeddf Llywodraeth Cymru, a elwir yn gyffredin yn "Orchymyn 
adran 109", ddileu'r gofyniad hwn mewn perthynas â dileu pwerau cydredol a 
grëwyd mewn deddfiadau penodol Brexit yn unig.  
 

4. Gweithredu swyddogaethau cydredol 
 

Mae Gweinidogion wedi cytuno ar yr egwyddorion canlynol ar gyfer gweithredu 
swyddogaethau cydredol.  

 
Egwyddor 1: Mae'n rhaid meddu ar drefniadau llywodraethu cadarn - h.y. 
prosesau wedi'u diffinio'n glir sy'n cwmpasu trafodaethau polisi manwl ar 
lefel swyddogol yr holl ffordd drwyddo i drosolwg gan fforymau 
Gweinidogol - i alluogi cytundeb rhynglywodraethol ynglŷn â gweithredu 
swyddogaethau.  
 
Mae gwaith ar gychwyn i fapio peirianwaith rhynglywodraethol ac asesu ei 
gadernid gyda golwg ar gytuno set gyson o egwyddorion y gellir eu cymhwyso ar 
draws cydberthnasau, fframweithiau a thrafodaethau rhynglywodraethol.  

 
Egwyddor 2: Os ydym yn argymell cydsyniad er hwylustod yn absenoldeb 
trefniadau llywodraethu llawn ddatblygedig, neu os nad ydym yn sicr 
ynglŷn â sut bydd y swyddogaethau yn cael eu gweithredu ar yr adeg pan 
geisir am gydsyniad, dylem sicrhau bod ein cydsyniad wedi'i ddiffinio mor 
gul â phosibl o ran:  

 pa weithrediad yn union o ba swyddogaethau rydym yn caniatáu;  

 hyd y cyfnod yr ydym yn rhoi’r cydsyniad ar ei gyfer – cyfnod byr yn 
ddelfrydol, gyda mecanwaith adolygu diffiniedig, a heb fod yn niweidiol 
i drefniadau tymor hwy;  

 y gofynion lleiaf ar gyfer ymgysylltu rhynglywodraethol parhaus.  
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Egwyddor 3: Mae'n rhaid i swyddogion allu darparu sicrwydd i Weinidogion 
eu bod wedi gwneud y canlynol:  

 ystyried yn ofalus y sail resymegol ar gyfer polisi dros y tymor hwy a’r 
egwyddor gyfansoddiadol ehangach fod Gweinidogion Cymru yn 
gweithredu swyddogaethau mewn perthynas â Chymru, gyda'r 
disgwyliad y bydd problemau o ran capasiti ond yn berthnasol yn y 
tymor byr;  

 gwerthuso'r opsiwn Cymru yn unig ac wedi dod i’r casgliad ei fod yn 
annymunol yn yr achos hwn;  

 ystyried p'un a yw'r trefniadau llywodraethu’n ddigon cadarn i warchod 
buddiannau Cymru neu beidio;  

 dylunio'r termau a phroses orau posibl ar gyfer rhoi cydsyniad sy'n 
diogelu ein sefyllfa yn y tymor hwy (gyda chwmpas a hyd wedi'u 
diffinio'n glir yn ogystal â chyfranogiad llawn ym mhob rhan o ddatblygu 
a gweithredu polisi); a 

 mabwysiadu dull cyson wrth wneud penderfyniadau, fel bod 
Llywodraeth Cymru yn gyffredinol yn gweithredu'n gydlynol – ar lefel 
portffolio ac yn ehangach.  

 
Egwyddor 4: Dylid cyflwyno penderfyniad ar p'un a ddylid rhoi cydsyniad i 
Lywodraeth y DU weithredu swyddogaeth gydredol mewn perthynas â 
Chymru am y tro cyntaf i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y portffolio ar y 
cam cynharaf posibl yn y broses.  

 
Egwyddor 5: Dylai Gweinidogion ysgrifennu at y pwyllgorau polisi 
perthnasol i'w hysbysu o fwriad i roi cydsyniad i Lywodraeth y DU 
weithredu swyddogaeth ddeddfwriaethol gydredol plws mewn perthynas â 
Chymru, ac os oes digon o amser, darparu cyfle i'r Senedd fynegi barn cyn 
bod Gweinidogion yn rhoi cydsyniad. 

 
Egwyddor 6: Mae'r un egwyddorion ynghylch gweithio rhynglywodraethol, 
cytundeb Gweinidogol a hysbysu'r Senedd yn berthnasol i roi a thynnu 
cydsyniad i weithredu swyddogaeth gydredol.  

 
5. Dileu swyddogaethau cydredol 

 
Egwyddor 7: Dylid dileu swyddogaethau cydredol ar y cyfle cyntaf.  
 
Mae dileu swyddogaethau cydredol trwy ddarpariaethau mewn Deddf Seneddol 
yn ysgogi'r gofyniad yn Neddf Llywodraeth Cymru i gael cydsyniad Gweinidog y 
Goron. Mae'n bwysig, o ystyried eu goblygiadau cyfansoddiadol (h.y. eu bod yn 
cyfyngu ar gymhwysedd deddfwriaethol), fod cyfleoedd i ddileu swyddogaethau 
yn cael eu cymryd cyn gynted â phosibl.  

 
6. Cynigion ar gyfer pwerau cydredol newydd 
 

Egwyddor 8: Dylid ond creu swyddogaethau cydredol newydd mewn 
amgylchiadau eithriadol iawn a dylai timau sicrhau y bydd eithriad mesurau 
yn berthnasol fel na fydd angen cydsyniad wrth eu dileu (i warchod 
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cymhwysedd deddfwriaethol), a’u bod yn gydredol plws (i warchod 
cymhwysedd gweithredol).  

 
O ystyried bod creu pwerau cydredol yn cyfyngu'r Senedd wrth weithredu ei 
chymhwysedd deddfwriaethol, a bod Deddf Llywodraeth Cymru wedi'i llunio ar y 
sail y bydd nifer y pwerau cydredol yn lleihau, yn hytrach na chynyddu, dylem 
osgoi ceisio neu gytuno ar bwerau cydredol newydd pan fo hynny'n bosibl. Dylid 
ceisio datrysiadau amgen fel cymryd y pwerau ar gyfer Gweinidogion Cymru yn 
unig, gweithredu cytundebau rhynglywodraethol drwy reoliadau ar wahân, neu 
offerynnau cyfansawdd.  

 
Pan gynigir pŵer cydredol newydd, bydd angen sicrwydd ar Weinidogion (gan 
gynnwys y Cwnsler Cyffredinol, y mae'n rhaid i bob Cyngor Gweinidogol sy'n 
cynnig pŵer newydd o'r math hwn wneud hyn drwyddo) fod sail resymegol 
glir a chryf iawn dros ofyn i’r pŵer gael ei greu yn y ffordd hon. Dylai swyddogion 
Llywodraeth Cymru hefyd fodloni eu hunain y bydd eithriad mesurau yn 
berthnasol i'r pŵer sy'n cael ei greu, er mwyn sicrhau na fyddai dileu'r pŵer, 
mewn Deddf Seneddol, yn ysgogi unrhyw ofyniad cydsynio.  
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf: A35572821 
 
 
Elin Jones AS 
Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 
Senedd Cymru 
 
Elin.jones@senedd.cymru 
 

 
19 Gorffennaf 2021 

 
 
 

 

Annwyl Elin, 
 
Ysgrifennodd Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith a 
Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad atoch ar 2 Gorffennaf yn 
codi pryderon ynghylch yr amserlen ar gyfer craffu ar y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd. 
 
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd proses graffu'r Senedd pan fydd Llywodraeth y DU yn 
bwriadu deddfu mewn materion lle mae’r cymhwysedd wedi cael ei ddatganoli, ac yn cytuno 
bod angen cyfle ar aelodau Pwyllgor y Chweched Senedd i graffu'n llawn ar y 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. Fodd bynnag, mae pennu'r cyfnod craffu a 
dyddiad y ddadl yn ddarostyngedig i amserlen Senedd y DU ar gyfer ystyried y Bil, ac nid 
oes gennym reolaeth dros hon. 
 
Fodd bynnag, mae'n bleser gennyf gadarnhau bod y Gweinidog Newid Hinsawdd wedi cael 
ymateb ffafriol i'w llythyr dyddiedig 2 Gorffennaf at yr Ysgrifennydd Gwladol dros 
Amaethyddiaeth a Bwyd, yn gofyn i'r Trydydd Darlleniad yn Nhŷ’r Arglwyddi gael ei drefnu i 
ganiatáu rhagor o amser i Bwyllgor y Senedd graffu ar y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol.  O ganlyniad, rydym bellach yn cynnig cynnal y ddadl ar 28 Medi, ac estyn 
yr amser i ganiatáu amser ychwanegol i'r Senedd drafod y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol ar gyfer Bil hwn.   
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Yn unol â hynny, rydym yn cynnig newid y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau i 23 
Medi.  Er ein bod yn cydnabod bod hyn yn dal i fod yn llai na’r chwe wythnos eistedd o leiaf 
a fyddai’n cael ei roi i’r Pwyllgorau ar gyfer craffu fel arfer, i helpu’r Pwyllgorau wrth iddynt 
graffu ar y Memorandwm, mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi bod yn bresennol yn y 
ddau Bwyllgor cyn toriad yr haf ac mae wedi ymrwymo i ymateb yn ffurfiol, cyn y ddadl, i 
adroddiadau’r Pwyllgorau craffu a gyhoeddir erbyn y dyddiad cau diwygiedig.  
 
Rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeiryddion y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad a’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith. 
 
Cofion, 
 

 
 
Lesley Griffiths AS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

14 Gorffennaf 2021 

Annwyl Julie 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd Llywodraeth y DU - yn dilyn 
cyfarfod y Pwyllgor ar 12 Gorffennaf 2021 

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor bore dydd Llun i drafod Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd. 

Mae nifer o faterion yr hoffem roi sylw manylach iddynt, ac rwyf wedi’u rhestru isod. 

1. Yn achos pob pŵer i wneud rheoliadau a nodwyd yn Atodiad A i'r Memorandwm, 
gwnaethoch gytuno i ysgrifennu atom a nodi pryd rydych chi'n bwriadu defnyddio pob un 
o’r pwerau hyn. 

2. Cawsoch eich holi am y pwerau i wneud rheoliadau yn y Bil, sy’n bwerau eang eu cwmpas, 
a gwnaethoch ymateb drwy ddweud: 

“If the UK Government used the powers with the consent of Welsh Ministers, the guidance 
on Welsh Ministers' consent to the UK exercising powers in relation to Wales provides 
specifically that the Senedd is given an opportunity to provide a view before Ministers 
provide consent (emphasis added). So, a written statement would be laid before the Senedd 
in that regard, and then a debate could be scheduled and Members' views can be sought. 
Also, before consenting to anything that the UK Government are using on behalf of the 
Welsh Government, we would have been fully involved in policy development and 
implementation through our inter-governmental governance arrangements, and so it will 

Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd  
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be perfectly possible for us to keep the committee informed as to where we were with that, 
and I'm happy to do that” 

A wnewch chi (a) darparu copi o'r canllawiau y gwnaethoch gyfeirio atynt yng 
nghyfarfod y pwyllgor a (b) cadarnhau a fyddwch yn ceisio barn y Senedd yn 
ffurfiol cyn rhoi cydsyniad Gweinidogol i wneud unrhyw reoliadau perthnasol o 
dan y Bil (wedi iddo i rym). 

3. Gwnaethoch gadarnhau bod gwelliant i’r Bil wedi’i gyflwyno ar 9 Mehefin a fyddai’n 
diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006, ac a fyddai wedyn yn caniatáu i’r Senedd ddileu’r 
swyddogaethau cydredol plws a roddir i’r Ysgrifennydd Gwladol o dan y Bil. A allwch chi 
ddweud beth yw’r sefyllfa ddiweddaraf o ran  statws y gwelliant hwn, a chadarnhau a 
gafodd ei dderbyn ai peidio. 

4. Rydych yn gweithio gyda'r holl Lywodraethau eraill yn y DU, meddech chi, i bennu'r 
gofynion sy'n codi o'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad rhwng y DU a'r UE. A allwch 
chi roi rhagor o fanylion am y trafodaethau hyn â Llywodraethau eraill y DU ynghylch 
goblygiadau’r Cytundeb ac ynghylch cynllun Llywodraeth Cymru i sicrhau y bydd yn 
parhau i gydymffurfio wrth arfer y pwerau y bydd y Bil yn eu darparu. 

Ar ben hynny, ac er nad yw hyn yn ymwneud yn uniongyrchol â’n trafodaethau ar y Memorandwm, 
wrth ymateb i’r cwestiynau am gyfraith ddwyieithog Cymru, fe wnaethoch sôn am sgwrs a oedd yn 
mynd rhagddi ynglŷn â sicrhau bod Biliau Llywodraeth y DU ar gael yn Gymraeg. A allwch chi roi mwy 
o wybodaeth am y datblygiad diddorol hwn. 

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn ymateb erbyn 30 Gorffennaf, er mwyn rhoi digon o gyfle inni 
ystyried y wybodaeth ychwanegol hon er mwyn ei chynnwys yn y gwaith o ddrafftio ein hadroddiad 
ar y Memorandwm. 

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

12 Awst 2021  

Annwyl Jeremy, 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Cymwysterau Proffesiynol 

Byddwch yn ymwybodol bod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Cymwysterau 

Proffesiynol wedi'i gyfeirio'n ffurfiol i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad graffu 

arno, ac y gofynnwyd i ni gyflwyno adroddiad i'r Senedd erbyn 30 Medi. 

Yng nghyd-destun y terfyn amser hwn, ac yn sgil y pryderon a nodir yn y Memorandwm a'ch 

safbwynt presennol na fyddwch yn argymell bod y Senedd yn rhoi ei chydsyniad i’r darpariaethau 

perthnasol yn y Bil, mae nifer o faterion yr hoffwn eu trafod â chi ar hyn o bryd. 

1. Cyflwynwyd y Bil yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 12 Mai 2021. Ni osodwyd y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol tan 17 Mehefin 2021, tua phum wythnos yn ddiweddarach. Mae Rheol 

Sefydlog 29.2(i) yn ei gwneud yn ofynnol i Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol o’r fath 

gael ei osod fel arfer heb fod yn hwyrach na phythefnos ar ôl cyflwyno'r Bil. A allwch roi 

rhesymau dros yr oedi y tro hwn?  

2. Ym mharagraff 30 o'r Memorandwm, rydych yn nodi: "Nid yw Llywodraeth Cymru wedi'i 

argyhoeddi bod angen y mwyafrif o'r mesurau yn y Bil."  

a. Beth oedd rôl Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu'r Bil? 

b. Pryd wnaethoch ddechrau cyfrannu at ddatblygiad y Bil? 

c. Sut y byddech yn disgrifio’r cysylltiadau rhynglywodraethol wrth ddatblygu'r Bil hwn?  

d. Pam nad yw Llywodraeth Cymru wedi'i hargyhoeddi bod angen “y mwyafrif” o'r 

mesurau yn y Bil? 

e. Pa ddarpariaethau sydd eu hangen ym marn Llywodraeth Cymru, a pham?  

Jeremy Miles AS 

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 
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3. Ym mharagraff 41 o’r Memorandwm, rydych yn nodi: “ni fydd Llywodraeth Cymru mewn 

sefyllfa i argymell y dylid rhoi cydsyniad oni chaiff y Bil ei ddiwygio'n sylweddol er mwyn ateb 

ein pryderon sylweddol.” 

a. Pa welliannau penodol i'r Bil yr ydych wedi gofyn amdanynt? 

b. Beth yw statws presennol eich trafodaethau â Llywodraeth y DU ynglŷn â'r newidiadau 

i'r Bil y bydd eu hangen cyn y byddech yn argymell rhoi cydsyniad? 

c. Os na ofynnwyd am welliannau penodol, pa newidiadau i'r Bil y byddai eu hangen er 

mwyn mynd i'r afael â'ch pryderon? 

4. Ym mharagraffau 32 i 35 o'r Memorandwm, rydych yn nodi sut, heb gydsyniad y Senedd na 

Gweinidogion Cymru, y byddai'r Ysgrifennydd Gwladol neu'r Arglwydd Ganghellor yn gallu 

arfer pwerau i wneud rheoliadau i ddiwygio deddfwriaeth sylfaenol, gan gynnwys Deddfau gan 

y Senedd. A allwch gadarnhau, a ydych o’r farn y byddai'r pwerau yn y Bil yn galluogi’r 

Ysgrifennydd Gwladol neu’r Arglwydd Ganghellor i ddiwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006 

(Deddf 2006)? 

5. Ym mharagraff 35, rydych yn nodi bod Llywodraeth y DU wedi datgan nad yw'n bwriadu 

defnyddio pwerau cydredol yn y meysydd cymhwysedd datganoledig heb gytundeb y 

gweinyddiaethau datganoledig perthnasol. 

a. Ble a phryd y gwnaeth Llywodraeth y DU y datganiad hwn? 

b. A oes unrhyw drafodaethau wedi'u cynnal ynghylch cynnwys yr ymrwymiad hwn ar 

wyneb y Bil? 

6. Ym mharagraffau 36 a 37 o'r Memorandwm, rydych yn nodi bod y Bil yn cynnwys cyfyngiad 

“sy'n unigryw i bwerau Gweinidogion Cymru", lle mae'r cyfyngiadau a osodir gan baragraffau 

8 i 11 o Atodlen 7B i Ddeddf 2006 yn cael eu cyflwyno, i bob pwrpas, i'r broses gwneud 

rheoliadau. 

a. Pa drafodaethau penodol yr ydych wedi'u cael â Llywodraeth y DU ynglŷn â’r cyfyngiad 

hwn ar arfer pwerau i wneud rheoliadau a roddir i Weinidogion Cymru?  

b. Pa esboniad yr ydych wedi'i gael ynghylch pam y gosodir y cyfyngiad "unigryw" 

penodol hwn ar bwerau Gweinidogion Cymru? 

c. Mae'r ddarpariaeth o dan sylw, sef cymal 14(5) o'r Bil, yn datgan na chaiff Gweinidogion 

Cymru wneud unrhyw ddarpariaeth gan ddefnyddio eu pwerau i wneud rheoliadau yn 

y Bil heb gydsyniad un o Weinidogion y Goron, os byddai angen cydsyniad un o 

Weinidogion y Goron ar gyfer darpariaeth o'r fath pe bai'n cael ei gwneud mewn 

Deddf gan y Senedd. A oes unrhyw beth y tu allan i baragraffau 8 i 11 o Atodlen 7B i 

Ddeddf 2006 a fyddai'n peri problem yn hyn o beth? 

7. Ym mharagraff 38, rydych yn amlinellu amrywiaeth o bryderon polisi sy'n deillio o'r Bil. Mae un 

o’r pryderon yn ymwneud â chwmpas ac rydych yn dweud nad yw’r “diffiniad a ddefnyddir 
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gan y Bil yn diffinio cwmpas yn glir”, ac nad ydych yn sicr a yw addysg bellach o fewn cwmpas 

y Bil.  

a. Pa ddiffiniad ydych yn cyfeirio ato?  

b. Beth yw'r goblygiadau i Lywodraeth Cymru os yw addysg bellach o fewn cwmpas y Bil?  

c. Os na chaiff y mater hwn ei ddatrys, sut y bydd hyn yn effeithio ar eich safbwynt o ran 

a fyddwch yn argymell rhoi cydsyniad ai peidio?    

8. Mae un o’r pryderon eraill a amlinellir ym mharagraff 38 yn ymwneud â sut y mae'r Bil yn 

cysylltu cymwysterau proffesiynol a pholisi masnach, ac rydych yn nodi y bydd hynny’n “lleihau 

pwerau Gweinidogion Cymru ymhellach oherwydd gallai penderfyniadau cael eu 

categoreddio'n benderfyniadau ynghylch ‘masnach’ yn hytrach na phenderfyniadau ynghylch 

‘cymwysterau proffesiynol’ a chael eu gosod ar Gymru yn groes i Gonfensiwn Sewel.” Rydych 

yn nodi ymhellach: “Er bod sicrwydd gan Weinidogion Llywodraeth y DU a chanllawiau 

cyhoeddedig yn nodi nad dyma'r bwriad, mae'n amlwg bod hon yn risg oherwydd y ffordd y 

mae'r Bil hwn wedi'i ddrafftio.” 

a. Ble a phryd y rhoddodd Llywodraeth y DU y sicrwydd yr ydych yn cyfeirio ato yn y 

Memorandwm? 

b. Ym mha ganllawiau cyhoeddedig y mae'n datgan nad yw Llywodraeth y DU yn bwriadu 

categoreiddio penderfyniadau perthnasol fel rhai sy'n ymwneud â masnach, yn hytrach 

na rhai sy'n ymwneud â chymwysterau proffesiynol? 

c. Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael â Llywodraeth y DU ynghylch 

cynnwys darpariaethau ar wyneb y Bil er mwyn rhoi effaith i’r "sicrwydd"? 

9.  O ran pryderon ariannol, rydych yn nodi ym mharagraff 38 y byddant "yn effeithio ar 

ystyriaethau cyllidebol Llywodraeth Cymru" ac y gallai'r sefyllfa "effeithio, yn y pen draw, ar 

gostau i Lywodraeth Cymru". A allwch egluro’r effaith ariannol bosibl ar Lywodraeth Cymru a 

sut y mae'r costau'n berthnasol i'r rhai a nodwyd ar gyfer rheoleiddwyr datganoledig (fel y’u 

nodir ym mharagraff 39)?   

Byddwn yn croesawu ymateb gennych erbyn 8 Medi, er mwyn iddo lywio ein trafodaeth ynglŷn â’r 

Memorandwm yn ein cyfarfod ar 13 Medi.  

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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